
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 10/2559

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
3. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
4. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
5. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
7. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
9. ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ

10. อ.จอมภัค คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝายวิชาการ กรรมการ
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

11. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
12. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
13. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
2. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
3. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
4. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
5. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
6. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
7. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
8. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ดร.นิติพงศ โสภณพงศพิพัฒน รองคณบดฝีายบริหาร กรรมการ

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
11. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
12. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
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13. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย กรรมการ
14. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
15. อ.ดร.นิรุทธ วัฒโนภาส ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
16. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
2. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
3. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
4. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
5. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี
6. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองนิติการ
7. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

พระราชวังสนามจันทร
2. อ.นภดล วิรุฬหชาตะพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  วังทาพระ
3. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

และแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ติดราชการ
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ติดราชการ
3. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ ไปราชการตางประเทศ

และรักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

4. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ติดราชการ
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปดประชุมเวลา 09.30 น.
เมื ่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องตางๆ  ดังนี้



3

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน 2559

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน 2559

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยขอเชิญผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษาเขารวม “พิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร

(50 วัน) ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ดังนี้
- วันพุธท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
- วันพฤหัสบดีท่ี 1 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ทองพระโรง วังทาพระ หอศิลป

มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วันศุกรท่ี 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณชั้น L มหาวิทยาลัยศิลปากร

สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
2. มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจําป พ.ศ. 2559 ในวันพฤหัสบดีท่ี

1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม เพ่ือรําลึกและเผยแพรเกียรติคุณของ
พระยาอนุมานราชธน ปราชญแหงสยาม ผูอํานวยการ (อธิการบดี) คนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งภายใน
งานมีการจัดกิจกรรมการประกวดอานออกเสียงภาษาไทย “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” การแสดงปาฐกถา
พิเศษเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับงานวรรณกรรม” โดยอาจารยสกุล บุณยทัต
การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การสาธิตและ
จําหนายขนมไทย และการแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของพระยาอนุมานราชธน จึงขอเรียนเชิญ
ผูบริหาร บุคลากร และผูสนใจเขารวมงานในวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2559
เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน โดยสถาบันอุดมศึกษาใดท่ี
จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม อยูในวันท่ีประกาศฉบับนี้
ใชบังคับ ตองปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ภายในปการศึกษา 2561

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหคณะวิทยาศาสตรดําเนินการดานหลักสูตรในสวนท่ีเก่ียวของตอไป

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 คณะโบราณคดีขออนุมัติจาง นางสาวชุติชล เอมดิษฐ เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะโบราณคดีมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-02-290 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวชุติชล เอมดิษฐ

วุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEIC 650 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558
กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง
นางสาวชุติชล เอมดิษฐ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-02-290 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. หัวหนาภาควชิาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยประยูร  ทรงศิลป กรรมการ
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3. อาจารย ดร.จตุพร  โคตรกนก กรรมการ
4. อาจารย ดร.ศิริสาร  เหมือนโพธิ์ทอง กรรมการ
5. อาจารยอาภาโสม  ฉายแสงจันทร กรรมการ
6. นางสาวดวงใจ  ตะกรุดทอง เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวชุติชล เอมดิษฐ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-02-290
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ
แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นางสาวปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลปมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-04-431 สังกัดภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย

วุฒิ Master of Arts สาขาวิชา Architectural Lighting Design จาก Wismar University ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยขอยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ท่ีใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งตามมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณา
ยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรท่ีใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย ดวยวุฒิศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-04-431 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท
สังกัดภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะตีคาวุฒิปริญญาโท
วุฒิ Master of Arts สาขาวิชา Architectural Lighting Design จาก Wismar University ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโท ตามท่ี ก.พ.
กําหนด พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ร.ต.อ. ดร.อนุชา  แพงเกษร กรรมการ
4. อาจารยไพบูลน  จิรประเสริฐกูล กรรมการ
5. อาจารยพัฒนา  เจริญสุข กรรมการ
6. นายศุภฤกษ  ทับเสน เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา



6

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติ ใหจาง นางสาวปาริ ฉัตร สุชาติ กุลวิทย ดวยวุฒิ
ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-04-431
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป ไปพลางกอน
จนกวา ก.พ. จะตีคาวุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Arts สาขาวิชา Architectural Lighting Design จาก
Wismar University ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและ
อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโท ตามท่ี ก.พ. กําหนด ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติแตไมกอนวันรายงานตัวเขา
ปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 คณะดุริยางคศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวอวัสดากานต ภูมี เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)
ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-27-396 นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวอวัสดากานต ภูมี

วุฒิดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงคขอ
อนุมัติจาง นางสาวอวัสดากานต ภูมี เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
(เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-27-396 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
3. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
4. รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
5. ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
6. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ กรรมการ
7. นางสาวรุงนภา  ดวงทอง เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวอวัสดากานต ภูมี เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี 2-3-27-396 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร ตั้งแตวันท่ี
ก.บ.ม. อนุมัติแตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.4 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวญาดา สุคนธพันธุ
เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-03-831 สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวญาดา สุคนธพันธุ

วุฒิ Master of Science in Environmental Assessment and Management จาก University of
Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 785 คะแนน (เปนไป
ตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ
TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวญาดา สุคนธพันธุ เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-03-831
อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง กรรมการ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3. อาจารย ดร.ธนะ  จีระพิวัฒน กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพักตรา  สุทธสุภา กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหนาท  แสงสีหนาท กรรมการ
6. นางยุพา  เพ็ชรแกว เลขานุการ
7. นางสาวเกศกนก  นรสาร ผูชวยเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวญาดา สุคนธพันธุ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-03-831
อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติแตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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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. นางสาวอลิสา คงใจม่ัน วุฒิปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต (การปรับปรุ งพันธุ พืช) จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-10-789 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559

2. นางสาวนาริสา ทับทิม วุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร)
ตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-14-796 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
สังกัดหอสมุดสาขา วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง ตั้งแตวันท่ี 20 เมษายน 2559

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพนักงานมหาว ิ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
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 กองบริการการศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการ

ในคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ราย นายสุพีร  ปนโต

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2559 มีมติอนุมัติใหจาง

นายสุพีร  ปนโต เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-3-19-37 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการสอน วังทาพระ กองบริการการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี พรอมท้ังอนุมัตใิหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ
3. นายสรกิจ  โศภิตกุล กรรมการ
4. นางสาวอุษา  รุงเรืองวิจิตร กรรมการ
5. นางสาวนิชาภัทร  ทองอุมใหญ กรรมการ
6. นางสาวน้ําออย  เดชจุย กรรมการ
7. นางภัทรวรรณ  สุขประทุม กรรมการและเลขานุการ
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เนื่องจาก นางภัทรวรรณ  สุขประทุม ไดพนจากราชการเพราะเกษียณอายุ และเพ่ือให
การบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย กองบริการการศึกษาจึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการ
และเลขานุการในคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายสุพีร  ปนโต
จาก นางภัทรวรรณ  สุขประทุม เปน นางจิริยา อุทัยพัฒนะศักดิ์ เปนกรรมการและเลขานุการ แทน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายสุพีร  ปนโต จาก นางภัทรวรรณ  สุขประทุม
เปน นางจิริยา อุทัยพัฒนะศักดิ์ เปนกรรมการและเลขานุการ แทน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
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. นายศิระ ศรีโยธิน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-23-194

อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,340 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก
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สาขาวิชา Business & Management ณ University of Salford ประเทศสหราชอาณาจักร มีกําหนด 5 ป
7 เดือน 26 วัน ตั้งแตวันท่ี 6 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 และไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Business & Management ณ University of Salford
ประเทศสหราชอาณาจักร เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 29 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา
(เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 32,340 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

2. นายยรรยง พันธสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-09-420
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับอนุญาตใหลาศึกษา
นอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกําหนด 1 ป
1 เดือน 3 วัน ตั้งแตวันท่ี 28 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 และไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมชีวการแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 7 มิถุนายน 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา (เนื่องจาก
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,320 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

3. นางสาวสุดารัตน จันทรพุธ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-11-322 สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ไดรับ
อนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป 1 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2556
และนางสาวสุดารัตน จันทรพุธ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
ภาครัฐและเอกชน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมข้ึน ตั้งแตวันท่ี 5 สิงหาคม 2559 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี
27 ตุลาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่อง เกินกวา 60 วัน
นับแตท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,660 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติ ให เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการจัดสอบภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยประจําท่ี
รับเขาใหม

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของ

อาจารยประจําท่ีรับเขาใหม ฉบับลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 กําหนดใหอาจารยประจําท่ีรับเขาใหมตองมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ โดยประกอบดวยผูแทน
จากคณะท่ีเปนตนสังกัดจํานวนไมเกินสามคน และผูทรงคุณวุฒิทางดานภาษาอังกฤษจากตางคณะ ตามบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิทางดานภาษาอังกฤษจํานวนอยางนอยหนึ่งคน ทําหนาท่ีทดสอบความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษของผูท่ีไดรับการคัดเลือก นั้น

คณะมัณฑนศิลปไดดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-04-435 อัตราเงินเดือน 25,380 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบ
เครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป โดย นางสาวอรอุมา วิชัยกุล เปนผูผานการคัดเลือก แตเนื่องจาก
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นางสาวอรอุมา วิชัยกุล ไมมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว คณะฯ จึงประสงค
ขออนุมัติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดสอบภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยประจําท่ีจะรับเขาใหม โดยไดเสนอ
รายชื่ออาจารยประจําคณะมัณฑนศิลปเปนคณะอนุกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษ ดังรายนามตอไปนี้

1. อาจารยทัศนฐรสชง  ศรีกุลกรณ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณวิภา  สุเนตตา
3. อาจารย ดร.ปฐมาภรณ  ประพิศพงศวานิช
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดสอบภาษาอังกฤษสําหรับ
อาจารยประจําท่ีจะรับเขาใหม ซึ่งเปนผูท่ีไมมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ราย
นางสาวอรอุมา วิชัยกุล ดังนี้

1. อาจารยทัศนฐรสชง ศรีกุลกรณ ประธานคณะอนุกรรมการ
คณะมัณฑนศิลป

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณวิภา  สุเนตตา อนุกรรมการ
คณะมัณฑนศิลป

3. อาจารย ดร.ปฐมาภรณ  ประพิศพงศวานิช อนุกรรมการ
คณะมัณฑนศิลป

4. อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชนานนท อนุกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิทางดานภาษาอังกฤษจากตางคณะวิชา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติกําหนดช่ือตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน ตําแหนงเลขท่ี 2-2-07-751 สังกัดสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร โดยกรอบตําแหนงดังกลาวยังไมได
กําหนดชื่อตําแหนง นั้น

คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ กําหนดชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
กรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 2-2-07-751 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จากสังกัด
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร เปน ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหกําหนดชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
กรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 2-2-07-751 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จาก
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สังกัดสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร เปน ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน
19,500 บาท ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติ เปลี่ยนช่ือตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน ตําแหนงเลขท่ี 2-2-05-842 สังกัดงานบริหารและจัดการ
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร นั้น

เพ่ือใหการบริหารจัดการภายในคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ
เปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 2-2-05-842 จากตําแหนงผูปฏิบัติงาน
บริหารชํานาญงาน อัตราเงินเดือน 35,410 บาท เปนตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน
19,500 บาท สังกัดงานบริหารและจัดการ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี 2-2-05-842 จากตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน อัตราเงินเดือน 35,410 บาท เปน
ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและจัดการ สํานักงาน
คณบดี คณะศึกษาศาสตร

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 สํานักหอสมุดกลางขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักหอสมุดกลางมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน ตําแหนงบรรณารักษชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-14-891 สังกัดฝายวิเคราะหและพัฒนา
ทรัพยากรหองสมุด หอสมุดสาขา วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง นั้น

เ พ่ือใหการบริหารจัดการภายในสํ านั กหอสมุดกลางเปน ไปด วยความเรี ยบรอย
สํานักหอสมุดกลางจึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี
2-2-14-891 จากตําแหนงบรรณารักษชํานาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน 57,660 บาท เปนตําแหนง
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดฝายวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรหองสมุด
หอสมุดสาขา วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี 2-2-14-891 จากตําแหนงบรรณารักษชํานาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน 57,660 บาท เปนตําแหนง
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดฝายวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรหองสมุด
หอสมุดสาขา วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 สํานักหอสมุดกลางขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักหอสมุดกลางไดรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวย

เงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตําแหนงเลขท่ี 2-2-36-1214 ตําแหนง
นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ สังกัดสํานักหอสมุดกลาง นั้น

เ พ่ือใหการบริหารจัดการภายในสํ านั กหอสมุดกลางเปน ไปด วยความเรี ยบรอย
สํานักหอสมุดกลางจึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี
2-2-36-1214 จากตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดสํานักหอสมุดกลาง

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี 2-2-36-1214 จากตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดสํานักหอสมุดกลาง

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหนงตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตรา
วางพนักงานมหาวิทยาลัย ยายและเปลี่ ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองกิจการนักศึกษามีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน ตําแหนงพยาบาลชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-825 และ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-826  สังกัดงานกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี นั้น

ดั งนั้ น  เ พ่ื อให การบริ หาร อัตรา กํ าลั งและบริ หารงบบุ คลากรเป นไปอย าง คุ มค า
กองกิจการนักศึกษาประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวาง ตําแหนง
เลขท่ี 2-2-20-825 ตําแหนงพยาบาลชํานาญการพิเศษ สังกัดงานกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปน ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ไปตั้งจายใน
สังกัดงานธุรการ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
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2. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวาง ตําแหนง
เลขท่ี 2-2-20-826 ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สังกัดงานกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปน ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ไปตั้งจายใน
สังกัดงานธุรการ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

3. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง นางสาวจารุวรรณ สทานพล จากตําแหนง
นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-20-548 อัตราเงินเดือน 26,970 บาท สังกัดงานธุรการ
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไปดํารงตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-2-20-825 อัตราเงินเดือน 26,970 บาท สังกัดงานธุรการ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

4. ขออนุ มัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง นางณัชชาณัท มหาวรการ จากตําแหนง
นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-20-549 อัตราเงินเดือน 26,020 บาท สังกัดงานธุรการ
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไปดํารงตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-2-20-826 อัตราเงินเดือน 26,020 บาท สังกัดงานธุรการ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี โดยใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ท้ังนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 20/2555 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2555
มีมติเห็นชอบหลักการในการเปลี่ยนกรอบตําแหนง เลขท่ีตําแหนง และงบประมาณเพ่ือการจางพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยใหคณะ/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการรอยละ 18
จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ และ
กองการเจาหนาท่ีดําเนินการออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงเลขท่ีตําแหนงภายหลังไดออกคําสั่งเลื่อนเงินดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 แลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
กรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 กรอบอัตรา ยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ โดยกองกิจการนักศึกษารับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับ
เงินสวัสดิการรอยละ 18 จากจํานวนเงินสวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและ
กองทุนสวัสดิการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 การลาไปปฏิ บัติ งานเพื่ อ เพิ่มพูนความรู ทาง วิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิเศก ปนสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชา

ภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร ประสงคขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนตําราเรื่อง
“ภูมิศาสตรการพัฒนา” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 นั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไมมีระเบียบเก่ียวกับการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย กองการเจาหนาท่ีจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู
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ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเห็นสมควรใชระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการใหขาราชการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) โดยอนุโลมไปพลางกอน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัย ราย ผูชวยศาสตราจารย
ดร.อภิเศก ปนสุวรรณ ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนตําราเรื่อง “ภูมิศาสตร
การพัฒนา” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยใชระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. 2523
(ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) โดยอนุโลมไปพลางกอน

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร และรายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา

2558 และสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายใน (สกอ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2558 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป นั้น

ในการนี้ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอพิจารณา ดังนี้
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ปการศึกษา 2559
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

การศึกษา 2558
3. แผนดีวีดีบันทึกขอมูลรายงานประจําป ท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร และรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ปการศึกษา 2560

สรุปเรื่อง
ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้ งท่ี 20/2559 เม่ือวันท่ี

2 พฤศจิกายน 2559 ไดใหความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ปการศึกษา 2560 เพ่ือผลิตบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษาดานเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนบุคคลท่ัวไป
ท่ีสนใจใหมีความสามารถประยุกตใชสื่อและเทคโนโลยีในการศึกษา และมีคุณธรรมจริยธรรมในการเลือก
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการประกอบอาชีพ
อันจะสงผลใหสังคมและประเทศชาติมีความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ นั้น

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปการศึกษา 2560 กําหนดรับนักศึกษาจํานวน 40 คน โดยจะคัดเลือกจาก
ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาซึ่งไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

ท้ังนี้ กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบหลักสูตรท่ีเปดรับและแผนการรับนักศึกษาแลว
อนึ่ง คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวใน

โครงการแลว ซึ่งกองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตรา
คาตอบแทนตางๆ ของโครงการไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ปการศึกษา 2560 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณา
อนุมัติโครงการตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีรับตรง ประจําป
การศึกษา 2560

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคดําเนินโครงการรับสมัครสอบคัดเลือก

บุคคลเพ่ือเขาศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีรับตรง ประจําป
การศึกษา 2560 เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของประเทศท่ีจะใหมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคมีบทบาทในการ
พัฒนาภูมิภาคของตนเอง อีกท้ังเพ่ือสรางผูนําและสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาและทํางานในถ่ินฐาน
ของตนเอง จํานวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใตตอนบน (โควตาจังหวัด) ประจําป
การศึกษา 2560 โดยคัดเลือกจากผู ท่ีกําลังศึกษาอยูในปสุดทายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายใน
สถานศึกษา 9 จังหวัด (กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรี ขันธ และชุมพร) ท่ีไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และเปนผู ท่ีกําลังศึกษาอยู
สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โดยมีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และภาษาอังกฤษ
ใน 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.50 หรือสายศิลป-คํานวณ (เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร) โดยมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมใน 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.50 กําหนดรับนักศึกษา 4 สาขาวิชา รวมท้ังสิ้นจํานวน 160 คน คือ

(1) สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน  50  คน
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา จํานวน  30  คน
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน  30  คน
(4) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จํานวน  50  คน

2. โครงการรับนักศึกษาเพ่ือเขาศึกษาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยวิธีพิเศษ ครั้งท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2560 โดยจะคัดเลือกจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

2.1 ประเภทผลการเรียนดี เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โดยมีผล
การเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และภาษาอังกฤษใน 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.75
หรือสายศิลป-คํานวณ (เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมใน 5 ภาคการศึกษา
ไมนอยกวา 2.75 กําหนดรับนักศึกษา 4 สาขาวิชา รวมท้ังสิ้นจํานวน 150 คน คือ

(1) สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน  40  คน
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา จํานวน  30 คน
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน  30  คน
(4) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จํานวน  50  คน

2.2 ประเภททายาททางการเกษตร เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
หรือสายศิลป-คํานวณ (เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมใน 5 ภาคการศึกษา
ไมนอยกวา 2.50 และตองมีหนังสือรับรองจากครู อาจารย หรือผูนําชุมชน (ผูใหญบาน กํานัน หรือเปนสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล) กําหนดรับนักศึกษา 4 สาขาวิชา รวมท้ังสิ้นจํานวน 60 คน คือ

(1) สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน  10  คน
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา จํานวน  10  คน
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(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน  10  คน
(4) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จํานวน  30  คน

3. โครงการรับนักศึกษาเพ่ือเขาศึกษาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยวิธีพิเศษ ครั้งท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2560 โดยจะคัดเลือกจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือสายศิลป-คํานวณ
(เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 2.00 กําหนดรับนักศึกษา 4 สาขาวิชา
รวมท้ังสิ้นจํานวน 40 คน คือ

(1) สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน  10  คน
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา จํานวน  10  คน
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน  10  คน
(4) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จํานวน  10  คน

ท้ังนี้ กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบหลักสูตรท่ีเปดรับและแผนการรับนักศึกษาแลว
อนึ่ง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบ

คัดเลือกเขาศึกษาไวท้ัง 3 โครงการแลว ซึ่งกองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลว
มีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ ไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิก
จายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขา
ศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา
2560 ตามท่ีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 2130/2557 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แตงตั้ง

คณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และจะครบวาระ
การปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 15 มกราคม 2560 นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ (ชุดใหม) ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ขอ 6 กําหนดใหมีคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง
ทําหนาท่ีพิจารณาจัดสรรการใชเงินทุนดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบ ประกอบดวย

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. บุคคลซึ่งผูบริจาคเห็นชอบ กรรมการ
3. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการและเลขานุการ
4. หัวหนางานคลัง กองงานวิทยาเขต เหรัญญิก
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 2130/2557 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ปฏิบัติหนาท่ีอีกวาระหนึ่ง
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Paris School of Business (PSB) สาธารณรัฐฝรั่งเศส

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Paris School of

Business (PSB) สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือและการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการและวัฒนธรรมระหวางสองสถาบัน

PSB กอตั้งในป ค.ศ. 1974 เปนสถาบันท่ีมีความเชี่ยวชาญในการสอนดานธุรกิจ ซึ่งตั้งอยูในกรุง
ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยเปดสอนในหลักสูตร BBA, MSc, International MBA, MBA in Arts and
Cultural Management, MBA in Luxury and Fashion Management และหลักสูตรการศึกษาสําหรับ
ผูบริหารเปนภาษาอังกฤษ หรือ Executive DBA และเปนหนึ่งในสมาชิกของ des Grandes Ecoles ซึ่งเปนกลุม
สถาบันการศึกษาชั้นสูงในสายวิชาชีพของประเทศฝรั่งเศส ปจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 3,000 คน และศิษยเกา
รวม 12,500 คน นอกจากนี้ หลักสูตรของ PSB ไดรับการรับรองจากรัฐบาลฝรั่งเศส โดยเฉพาะหลักสูตร MBA
ไดรับการยอมรับจาก SMBG Eduniversal ในป ค.ศ. 2011 และยังไดรับการจัดอันดับจากนิตยสาร CEO
Magazine ในป ค.ศ. 2012 วาเปนสถาบันชั้นหนึ่งในการสอนหลักสูตร MBA ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

งานวิเทศสัมพันธพิจารณาแลวเห็นวา การทําขอตกลงความรวมมือกับ Paris School of
Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส จะเปนประโยชนแกวิทยาลัยนานาชาติในดานตางๆ ดังนี้

1. การจัดหลักสูตรสองปริญญา (double degree) และการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะสาขา
บริหารธุรกิจบัณฑิต และในสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีสนใจ

2. การแลกเปลี่ยนอาจารย นักวิชาการ นักศึกษา และผูบริหารระหวางสองสถาบัน
3. การแลกเปลี่ยนวัสดุการเรียนการสอน สิ่งพิมพ หนังสืออางอิง และขอมูลอ่ืนๆ
4. การทําวิจัยในสาขาท่ีมีความสนใจรวมกัน
5. การจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหวางสองสถาบันรวมกัน
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
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Paris School of Business (PSB) สาธารณรัฐฝรั่งเศส และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ท้ังนี้ ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบความคืบหนาเก่ียวกับการจัดทําขอตกลงความรวมมือ
ของมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ดังนี้

1. Prof. Li Lu อธิการบดี Guangxi University of Foreign Languages สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พรอมคณะผูแทนประสงคจะเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร พรอมท้ังเขาพบอธิการบดี
และผูแทนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันจันทรท่ี 19 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น.
ณ หองประชุม 401 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เพ่ือหารือเก่ียวกับรายละเอียดการจัดทําขอตกลงความ
รวมมือในอนาคต รวมท้ังการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในสาขาพิธีกรและผูประกาศ จํานวน 1 ภาคการศึกษา

2. Guangxi Arts University ประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และขอเชิญผูบริหารเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยดังกลาวในเดือนมกราคม 2560

อนึ่ง คณะวิชา/หนวยงานท่ีมีความสนใจจะทําขอตกลงความรวมมือหรือกิจกรรมตางๆ
เก่ียวกับการออกแบบ การอนุรักษภาพ ขอใหติดตอมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือจะไดประสานงานและดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.5 การเขารวมโครงการเตรียมความพรอมดานไอที สําหรับเยาวชนยุคดิจิตอล
ดวย MOS Certificate

สรุปเรื่อง
ตามท่ี บริษัท เออารไอที จํากัด ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก บริษัท Certiport จํากัด แหง

สหรัฐอเมริกา ใหเปนผูสรางมาตรฐานดานไอทีดวยมาตรฐานสากลใหกับประเทศไทย ไดจัด “โครงการเตรียม
ความพรอมดานไอที สําหรับเยาวชนยุคดิจิตอล ดวย MOS Certificate” เพ่ือใหสถาบันการศึกษาสนับสนุน
และผลักดันใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา ท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษา เขารวมการทดสอบทักษะทางดาน
การใชงานคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวันของเยาวชนไทย โดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งโครงการดังกลาวไดนํา
มาตรฐานระดับสากลของ Microsoft Office Specialist Certificate เปนเครื่องมือในการสรางมาตรฐาน
ความรูดานไอทีข้ันพ้ืนฐานและยืนยันความรูความสามารถดานไอทีใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล โดยสามารถ
นําผลการทดสอบไปอางอิงในการสมัครงานไดท้ังในประเทศและระดับสากล นั้น

ในการนี้ ศูนยคอมพิวเตอรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการเขารวมโครงการดังกลาว เนื่องจาก
เห็นวาจะเปนประโยชนกับนักศึกษาทุกคณะวิชา เพราะเปนการชวยใหนักศึกษามีใบรับรองทักษะดาน
คอมพิวเตอร ซึ่งเปนทักษะท่ีสําคัญในยุค THAILAND 4.0 และขอใหคณะวิชาท่ีประสงคเขารวมโครงการดังกลาว
สงแบบตอบรับการเขารวมโครงการไปยัง บริษัท เออารไอที จํากัด ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเขารวมโครงการเตรียมความพรอมดานไอที
สําหรับเยาวชนยุคดิจิตอล ดวย MOS Certificate ตามท่ีศูนยคอมพิวเตอรเสนอ

ท้ังนี้ มอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอรเปนผูรับผิดชอบโครงการ พรอมท้ังประสานงานไปยัง
คณะวิชาท่ีประสงคเขารวมโครงการดังกลาวตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.6 การถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2560

สรุปเรื่อง
ตามแผนการปฏิบัติงานพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานกําหนดใหท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณากําหนดวัดท่ีมหาวิทยาลัยจะนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายทุกป
ซึ่งผลการประเมินในปท่ีผานมาผูเขารวมโครงการไดเสนอรายชื่อจังหวัดท่ีเห็นสมควรใหมหาวิทยาลัยนํา
ผาพระกฐินพระราชทานไปถวาย จํานวน 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครพนม จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ
ตามลําดับ นั้น

ในการนี้ กองกลางไดเสนอรายชื่อและรายละเอียดพระอารามหลวงใน 3 จังหวัดดังกลาว
รวมจํานวนท้ังสิ้น 5 วัด เพ่ือใหมหาวิทยาลัยกําหนดวัดท่ีจะถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2560
โดยไดแนบบัญชีรายชื่อพระอารามหลวงท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายตั้งแตป
พ.ศ. 2512-2559 พรอมรายงานผลโครงการถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยศิลปากรนําผาพระกฐินพระราชทาน
ประจําป พ.ศ. 2560 ไปถวาย ณ วัดไพรสณฑศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ และใหกองกลางดําเนินการ
ประสานงานกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.7 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา
บรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.7 เรื่องท่ีทําหนาท่ีแทนสภาวิชาการ
ระเบียบวาระท่ี 4.7.1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

ไมมี



22

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต ประจําปการศึกษา 2560 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ช้ันปท่ี 4 ปการศึกษา 2560 สาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตางประเทศ และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ช้ันปท่ี 5 ปการศึกษา 2560 สาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตางประเทศ

สรุปเรื่อง
เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

ประกอบกับตามมติท่ีประชุมคณบดี วาระพิเศษ/2556 เม่ือวันอังคารท่ี 1 ตุลาคม 2556 ไดใหความเห็นชอบ
แนวปฏิบัติตามท่ีรองอธิการบดีฝายวิชาการเสนอ โดยกําหนดใหปรับปฏิทินการศึกษาใหมีการจัดเก็บรายรับจาก
คาลงทะเบียน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 ใหเร็วข้ึน ในกรณีคณะวิชาท่ีตองการใหนักศึกษาชั้นป
สุดทายไดสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาเดิมของปท่ีผานมา คณะวิชาอาจขอกําหนดปฏิทินการศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปสุดทายตามแนวทางของระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษาเดิมเปนกรณีพิเศษ นั้น

ในการนี้ กองบริการการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาดังนี้
1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ประจําปการศึกษา 2560
2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับ

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ชั้นปท่ี 4 ปการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชา
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ

3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ชั้นปท่ี 5 ปการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชา
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ

โดยมีเหตุผลในการกําหนดปฏิทินการศึกษาแยกจากปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ตองศึกษารายวิชาในภาคการศึกษาปลายใหเสร็จสิ้นภายในเดือน

เมษายนของทุกป เพ่ือใหทันเปดภาคการศึกษาในชั้นปท่ี 5 ซึ่งตองออกฝกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
2. นักศึกษาชั้นป ท่ี 5 จะตองเปดภาคการศึกษาชวงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกป

ซึ่งสอดคลองกับการเปดภาคการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให
สามารถไปฝกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. ใหนํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ประจําปการศึกษา 2560 เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณาเก่ียวกับวันเพ่ิม-ถอนรายวิชา/ลงทะเบียนวิชา
เรียนชาดวยตนเองผาน Web/พิมพใบแจงยอดการชําระเงิน และชําระเงินท่ีงานคลัง แลวใหนําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาอีกครั้ง

2. ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ชั้นปท่ี 4 ปการศึกษา 2560
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ

3. ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ชั้นปท่ี 5 ปการศึกษา 2560
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ

ขอ 2-3 ใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
อนึ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา ท่ีประชุมสภาคณบดี

คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ไดประชุมหารือเก่ียวกับผลกระทบของคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรจากการปรับเปลี่ยนชวงเวลาการเปดและปดภาคการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามอาเซียน
โดยเห็นควรใหมหาวิทยาลัยเปดและปดภาคการศึกษาตามเดิม ซึ่งคณะศึกษาศาสตรจะสงรายงานผลการประชุม
หารือมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือขอใหนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.2 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ฉบับป
พ.ศ. 2555 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

นิเทศศิลป ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา เข็มทอง* 1. ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา เข็มทอง*
2. อาจารยกัญชลิกา กัมปนานนท* 2. อาจารยกัญชลิกา กัมปนานนท*
3. อาจารยอนุชา แสงสุขเอ่ียม 3. อาจารย ดร.อนุชา โสภาคยวิจิตร
4. ผูชวยศาสตราจารยโชตวิัฒน ปุณโณปถัมภ 4. ผูชวยศาสตราจารยโชตวิัฒน ปุณโณปถัมภ
5. อาจารยชนิศา ชงัดเวช 5. อาจารยชนิศา ชงัดเวช
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โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกันยายน 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี
20/2559 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบนิเทศศิลป ฉบับป พ.ศ. 2555 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.3 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
ฉบับป พ.ศ. 2555 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

เครื่องประดับ ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกันยายน 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี

20/2559 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป พ.ศ. 2555 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณวิภา สุเนตตา* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณวิภา สุเนตตา*
2. ผูชวยศาสตราจารยศิดาลัย ฆโนทัย* 2. ผูชวยศาสตราจารยศิดาลัย ฆโนทัย*
3. อาจารยภูษิต รัตนภานพ 3. อาจารยภูษิต รัตนภานพ
4. อาจารยชาติชาย คันธิก 4. อาจารยชาติชาย คันธิก
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภวูนาท รัตนรังสิกุล 5. อาจารยทัศนฐรสชง ศรีกุลกรณ
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ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.4 การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ.
2559 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ฉบับป พ.ศ. 2559 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี

20/2559 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป  พ.ศ.  2559 ท่ีไม มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนํา เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.5 การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  ฉบับป
พ.ศ. 2559 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาเยอรมัน ฉบับป พ.ศ. 2559 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  ตะวิขัย* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย  สําเนียงงาม*
2. อาจารยมนทรัตม พิทักษ* 2. อาจารยมนทรัตม พิทักษ*
3. อาจารยนันทวัลย  สุนทรภาระสถิตย 3. อาจารยนันทวัลย  สุนทรภาระสถิตย
4. อาจารยวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน 4. อาจารยสุนทรี  โชติดิลก
5. อาจารยวิมลศิริ  กลิ่นบุบผา 5. อาจารยวีณา วุฒิจํานงค

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.สุนทร ศรีชัย* 1. อาจารย ดร.สุนทร ศรีชัย*
2. ผูชวยศาสตราจารยวันเพ็ญ บรรจงทัด 2. ผูชวยศาสตราจารยวันเพ็ญ บรรจงทัด*
3. รองศาสตราจารย ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ 3. รองศาสตราจารย ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
4. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี ทองอุไร 4. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี ทองอุไร
5. อาจารยวรพงษ เจริญกรกิจ* 5. อาจารยพัชรศร นอยพันธ



26

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี

20/2559 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับป พ.ศ. 2559 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.6 การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป
พ.ศ. 2559 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชา

ภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2559 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี

20/2559 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2559 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร* 1. อาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร*
2. รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  วรรณเชษฐ* 2. รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  วรรณเชษฐ*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน นิโครธานนท 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน นิโครธานนท
4. รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน เบญจฤทธิ์ 4. อาจารยสุรศักดิ์  ประดับถอย
5. Dr. Bernard  Wirth 5. Dr. Bernard  Wirth
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ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.7 การปรับปรุ งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2551 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2551 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาใหมเพ่ิมในหมวด
วิชาเฉพาะ วิชาเลือก กลุมวิชาบังคับเลือก จํานวน  1 รายวิชา คือ รายวิชา 516 497 การประเมินวัฏจักรชีวิต

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งท่ี 20/2559 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2551 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.8 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ฉบับป
พ.ศ. 2556 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ

ออกแบบ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับคุณวุฒิการศึกษา

โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี
20/2559 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารยปรีชา  ปนกล่ํา* 1. รองศาสตราจารยปรีชา  ปนกล่ํา*
2. รองศาสตราจารย ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพงเกษร* 2. รองศาสตราจารย ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพงเกษร*
3. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนพันธุ ครุฑะเสน* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วฒันพันธุ ครุฑะเสน*,**
4. อาจารย ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภวูนาท รัตนรังสิกุล
5. รองศาสตราจารยประเสริฐ พิชยะสุนทร 5. รองศาสตราจารยประเสริฐ พิชยะสุนทร
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบ ฉบับป พ.ศ. 2556 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.9 การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับป
พ.ศ. 2556 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

พัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ

โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี
20/2559 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.10 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับป
พ.ศ. 2556 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา

ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.รัชฎาพร  เกตานนท แนวแหงธรรม 1. อาจารย ดร.รัชฎาพร  เกตานนท แนวแหงธรรม*
2. รองศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย* 2. รองศาสตราจารย ดร.คณิต   เขียววิชัย*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรีศักดิ์  อุนอารมยเลิศ* 3. รองศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ*,**
4. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา* 4. อาจารย ดร.ทิพยวรรณ  สุขใจรุงวัฒนา
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร  จันทรนําชู 5. รองศาสตราจารย ดร.นพพร  จันทรนําชู**
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ

โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี
20/2559 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.11 การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับป
พ.ศ. 2559 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดง

ศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2559 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 7
รายวิชา ดังนี้

1. รายวิชา 430 237  พ้ืนฐานการวาด
2. รายวิชา 430 238  พ้ืนฐานองคประกอบศิลปและการออกแบบ 1
3. รายวิชา 430 239  พ้ืนฐานองคประกอบศิลปและการออกแบบ 2
4. รายวิชา 430 240 ศิลปะยุคโบราณโดยปริทรรศน
5. รายวิชา 430 241  ศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทย
6. รายวิชา 430 242  ศิลปะในศตวรรษท่ี 20
7. รายวิชา 430 243 ทัศนศิลปวิจารณ
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ ครั้งท่ี 21/2559 เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุง
ครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.รัชฎาพร เกตานนท แนวแหงธรรม 1. อาจารย ดร.รัชฎาพร เกตานนท แนวแหงธรรม*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรีศักดิ์ อุนอารมยเลิศ* 2. รองศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ*,**
3. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา* 3. อาจารย ดร.ทิพยวรรณ สุขใจรุงวัฒนา
4. รองศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย* 4. รองศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย*
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร จันทรนําชู 5. รองศาสตราจารย ดร.นพพร จันทรนําชู**
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2559 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.12 การอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยไดประกาศใหผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 29 (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2559 กําหนดใหสภาวิชาการมีอํานาจหนาท่ีเสนอการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่ง
ชั้นใดตอสภามหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม) ตามรายชื่อนักศึกษาผูมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาตั้งแตวันท่ีสําเร็จการศึกษาเปนตนไป
จํานวนท้ังสิ้น 22 ราย ดังนี้

คณะวิชา/ชื่อปริญญา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ราย)
ชาย หญิง รวม

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 1 4 5
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต

(การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเท่ียว) - 2 2

รวม - 2 2
คณะศึกษาศาสตร
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (หลักสูตรและการสอน) - 1 1
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (พัฒนศึกษา) - 1 1

รวม - 2 2
คณะเภสัชศาสตร
- ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) 1 - 1

รวม 1 - 1
ระดับปริญญามหาบัณฑิต 8 9 17
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน) - 1 1
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (การจัดการโครงการกอสราง) 1 - 1

รวม 1 1 2
คณะโบราณคดี
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) 1 - 1

รวม 1 - 1
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คณะวิชา/ชื่อปริญญา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ราย)
ชาย หญิง รวม

คณะอักษรศาสตร
- ปริญญาอักษรศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาไทย) - 1 1

รวม - 1 1
คณะศึกษาศาสตร
- ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) 1 3 4
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (จิตวิทยาชุมชน) 1 - 1
- ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) - 1 1
- ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ) - 1 1

รวม 2 5 7
คณะวิทยาศาสตร
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) - 1 1
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) 1 - 1

รวม 1 1 2
คณะเภสัชศาสตร
- ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข) - 1 1

รวม - 1 1
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) 1 - 1

รวม 1 - 1
คณะวิทยาการจัดการ
- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 2 - 2

รวม 2 - 2
รวมระดับบณัฑิตศึกษาท้ังสิ้น 9 13 22

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบการอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม) ของภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 จํานวนท้ังสิ้น 22 ราย และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.13 การแจงอัตราการรับนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใตเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0308.4/ว 5651 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2559

กระทรวงมหาดไทยไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือใหแจงอัตราการรับนักศึกษาตามโครงการ
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จัดสงนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2560 เพ่ือใหเขารับการศึกษาอยางนอยคณะวิชา/สาขาวิชาละ 1 คน เปนกรณีพิเศษ นั้น

ในการนี้ กองบริการการศึกษาไดรวบรวมจํานวนรับนักศึกษาตามท่ีไดรับแจงจากคณะวิชา
รวมท้ังสิ้นจํานวน 44 คน ดังนี้

1. คณะอักษรศาสตร จํานวน 2 คน (นักศึกษาจะตองเลือกเรียนสาขาวิชาเอกในชั้นปท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง จาก 12 สาขาวิชา)

2. คณะศึกษาศาสตร จํานวน 7 คน คือ
- สาขาวิชาจิตวิทยา จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 2 คน
- สาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ จํานวน 1 คน

3. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 10 คน (ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) คือ

- สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาสถิติ จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 คน

4. คณะเภสัชศาสตร จํานวน 1 คน
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 10 คน (มีคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมนอยกวา 3.50 และเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองไมเปนผูพิการหรือโรคตางๆ
และตองไมมีคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา) คือ

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 5 คน (สําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร)
- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จํานวน 5 คน (สําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตรหรือสายศิลป)

6. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 2 คน คือ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน 1 คน

7. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 9 คน คือ
- สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการตลาด จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จํานวน 1 คน
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- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท จํานวน 1 คน
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 1 คน
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 คน

8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 3 คน คือ
- หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการออกแบบ จํานวน 1 คน
- หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารธุรกิจ จํานวน 1 คน
- หลักสูตรนิเทศศาสตร จํานวน 1 คน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบอัตราการรับนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 44 ราย
ตามท่ีกองบริการการศึกษาเสนอ

ท้ังนี้ มอบหมายใหกองบริการการศึกษาติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาดังกลาว

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.14 การปดหลั กสู ตรปรั ชญาดุษฎี บัณ ฑิต  สาขา วิชา เค มี ชี วอนินทรี ย
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 21/2552 เม่ือวันอังคารท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 ไดใหความ

เห็นชอบในหลักการในแนวทางและข้ันตอนในการปดหลักสูตร และไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2552 เม่ือวันพุธท่ี 9 ธันวาคม 2552 แลวนั้น

บัดนี้ คณะวิทยาศาสตรไดเสนอขอปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 เปนตนไป โดย
เหตุผลในการขอปดหลักสูตรครั้งนี้ เนื่องจากเปนหลักสูตรเฉพาะทางท่ีตองใชองคความรูท้ังทางดานชีวเคมี และ
เคมีอนินทรียข้ันสูง ทําให 2-3 ปท่ีผานมาไมมีผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอ ประกอบกับอาจารยผูเชี่ยวชาญซึ่งเปน
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดเกษียณอายุราชการ จํานวน 2 ราย และจะ
เกษียณอายุราชการอีก จํานวน 2 ราย ในเดือนกันยายน 2560 ทําใหไมสามารถดําเนินการหลักสูตรตอไป โดย
หลักสูตรดังกลาวมีนักศึกษาอยูระหวางทําวิทยานิพนธ คาดวาจะสําเร็จการศึกษาประมาณเดือนมีนาคม 2560
จํานวน 1 ราย จึงเห็นสมควรท่ีจะปดหลักสูตรดังกลาวเพ่ือใหการบริหารงานหลักสูตรเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 21/2559 เม่ือวันท่ี 3
พฤศจิกายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบการปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ชีวอนินทรีย (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.15 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น
ฉบับป พ.ศ. 2559 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร

ทองถ่ิน ฉบับป พ.ศ. 2559 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแต เดือนตุลาคม 2559 เปนตนไป ซึ่ ง ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ครั้งท่ี 21/2559 เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม
กระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตรทองถ่ิน ฉบับป พ.ศ. 2559 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.16 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป
พ.ศ. 2559 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ฉบับป พ.ศ. 2559 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ/คุณวุฒิการศึกษา

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยนุชนภางค ชุมดี* 1. อาจารยนุชนภางค ชุมด*ี
2. อาจารยภูมิ ภูติมหาตมะ* 2. อาจารยภูมิ ภูติมหาตมะ*
3. อาจารยสาลินี มานะกิจ* 3. อาจารยสาลินี มานะกิจ*
4. อาจารยพอพล สุกใส* 4. อาจารยพอพล สุกใส
5. รองศาสตราจารยสุภาภรณ จินดามณีโรจน* 5. อาจารย ดร.เอกสุดา สิงหลําพอง

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.สุดารัตน พุทธพงษ* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน พุทธพงษ*,**
2. อาจารยเพ็ญลักษณ วงศจงใจหาญ* 2. อาจารยเพ็ญลักษณ วงศจงใจหาญ*
3. อาจารยจักรกฤษณ เจริญสิทธิ์* 3. อาจารยจักรกฤษณ เจริญสิทธิ์*
4. ผูชวยศาสตราจารยมลฤดี สายสิงห 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มลฤดี สายสิงห**
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา นันทศิลป 5. Lecturer Dr. Stéphane COURANT
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โดยเริ่มใชตั้งแต เดือนตุลาคม 2559 เปนตนไป ซึ่ ง ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ครั้งท่ี 20/2559 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม
กระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2559 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.17 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
ฉบับป พ.ศ. 2559 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร

ศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2559 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับคุณวุฒิการศึกษา

โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกันยายน 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ครั้งท่ี 20/2559 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม
กระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2559 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารยพัสวีสิร ิ เปรมกุลนันท* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท*,**
2. อาจารยกวิฎ ตั้งจรัสวงศ* 2. อาจารย ดร.ธนาวิ  โชติประดิษฐ*
3. อาจารย ดร.สายัณห แดงกลม 3. อาจารย ดร.สายัณห แดงกลม
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภัสสร ชูวิเชียร 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภัสสร ชูวิเชียร
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชริัชญ   ไชยพจนพานิช 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชริัชญ   ไชยพจนพานิช
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ปดประชุมเวลา 10.30 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์ พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


