
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 25/2560 

วันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
4. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
5. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
8. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 

10. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
11. ผศ.ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร ์
12. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
14. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
16. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
17. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
18. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 

 ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
19. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
20. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
21. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
22. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
23. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
24. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
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25. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
26. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  หุดากร ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
3. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
5. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
6. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
7. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
8. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
9. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 

10. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  
  กองการเจ้าหน้าที่  

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ลาพักผ่อน 
2. ผศ.ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ติดราชการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ติดราชการ 
5. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ติดราชการ 
6. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 24/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 24/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
12 ธันวาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย
ระดับสูง โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับเน้ือหาของโครงสร้างหลักสูตร 3 ประเด็นหลัก 
เพ่ือให้โครงสร้างหลักสูตรมีความทันสมัยและประยุกต์ใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ ดังน้ี 

1. หลักการเชิงแนวคิดในการบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต เช่น 
- การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทางไกล เน่ืองจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ

และต่างประเทศประสบปัญหาเรื่องห้องเรียนที่ไม่มีผู้เรียน 
- การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการแทนคน 
- การบริหารหลักสูตรและการบริหารวิชาการในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงและมีการ

แข่งขันสูง 
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2. การดําเนินการของมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนสถานะจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ทั้งในด้านการบริหารงานบุคคล โครงสร้างองค์กร เป็นต้น 

3. ระเบียบการเงินและพัสดุที่เปลี่ยนแปลงตามกฎหมายใหม่ รวมถึงความรับผิดชอบทาง
กฎหมาย น้ัน 

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายละเอียดของโครงการดังกล่าว โดยได้
ดําเนินการปรับแก้หลักสูตรบรรยายตามข้อเสนอแนะแล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 การเสนอชื่อบคุลากรสายสนับสนนุผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจําปี พ.ศ. 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือสํานักงานประสานงาน ปขมท. ที่ ปขมท.19/ว118 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560        
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้ขอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ใน 4 ด้าน (ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้าน
วิชาชีพดีเด่น และด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น) ด้านละ 1 คน และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น จํานวน 1 คน ที่มี
คุณสมบัติตามท่ี ปขมท. กําหนด น้ัน 

ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเกี่ยวกับ ปขมท. ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้ดําเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอช่ือ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในแต่ละด้าน ดังน้ี 

1. ด้านบริการดีเด่น คือ นายนพดล สุขกล่อมชีพ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
2. ด้านวิชาชีพดีเด่น คือ นางสาวอรุณ บัวจีน สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น คือ นายสุรชัย เทียนส่ง สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
4. ลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น คือ นายสมชาย จันทร สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
   



 5

ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย  
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.1 คณะดุริยางคศาสตร์ขออนมัุติจ้าง นายคมกฤษ ตุลยะปรีชา เพื่อบรรจุเปน็

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบติัการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะดุริยางคศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-396 เดิมเป็นอัตราของ นางสาวธนาภรณ์ มาศวรรณา ซึ่งได้รับอนุญาตให้
ลาออกในวันที่ 1 มกราคม 2561 น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายคมกฤษ ตุลยะปรีชา              
วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (โดยขออนุมัติเรียก ลําดับที่ 4 จากประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2560 ทั้งน้ี ลําดับที่ 1 ขอสละสิทธ์ิ ลําดับที่ 2 และ 3 ได้รับการบรรจุแต่งต้ังแล้ว) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง 
นายคมกฤษ ตุลยะปรีชา เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-396 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ พร้อมทั้งขอ
อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
6. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ   กรรมการ 
7. นางสาวรุ้งนภา  ด้วงทอง    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายคมกฤษ ตุลยะปรีชา เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-396 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
22,750 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือ             
ที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบยีบวาระที่  4.1.2.2 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์ เพื่อบรรจุเปน็
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบติัการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-804 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เดิมเป็นอัตราของ นางสาวกรกมล เลาหบุตร    
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่ 18 เมษายน 2560 น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์              
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมั ติจ้าง               
นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-804 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลศ พัฒนะรพีเลิศ  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ศรีทัศน์   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ชัยยะ   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกําธร   กรรมการ 
6. นางสาวปริฉัตร สระทองฮ่วม    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-804 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

10 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 9 ราย คือ 
1. นางสาวสินีนาฏ กริชชาญชัย วุฒิ Doctor of Philosophy จาก The University of 

Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-3-08-575 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 
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2. นายสรณฐ โชตินิพัทธ์ ด้วยวุฒิ Master of Science (Aquaculture) ณ James Cook 
University ประเทศออสเตรเลีย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้า คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 

3. นายอติเทพ แจ้ดนาลาว วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ) หลักสูตรนานาชาติ              
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-779 อัตราเงินเดือน เดือนละ       
31,500 บาท สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 

4. นางนิพาดา ธนพิทักษ์ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-24 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่               
22 พฤษภาคม 2560 

5. นางสาวนริศา รื่นเริงบุญ วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) หลักสูตร 6 ปี จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-8 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
22,750 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 

6. นายสุพรชัย บารมี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์) จากสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี               
2-3-12-199 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดฝ่ายโปรแกรมระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้ังแต่วันที่          
1 มิถุนายน 2560 

7. นายจตุรนต์ คูพัฒนานนท์ วุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-26-539 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 

8. นางสาวริญญารัตน์ วงศ์ฐิติภัทร์ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-26-542 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท  
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 

9. นายธเนศ ดอกไม้ วุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร               
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-26-543 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท       
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 

และตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560         
มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานต่อไปอีก 4 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 – 15 
พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานทั้งสิ้น 10 เดือน จํานวน 1 ราย คือ 

1. นางสาวปรีชญา สัญญฑิตย์ วุฒิ Doctor of Philosophy (Mathematics) ณ Iowa State 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-27-1186 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
31,500 บาท สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560  
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาวิทยาล ัย ทั้ง 10 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 10 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบ

อัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
ผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-691 เดิมเป็นอัตราของ นายณฐวร ตันเจริญ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ 
ลาออกในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 น้ัน น้ัน 

เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขอ
อนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-691 จากตําแหน่ง               
ผู้ ช่วยสอนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 25,680 บาท เป็นตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ           
อัตราเงินเดือน 25,680 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-691 จากตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 25,680 บาท เป็นตําแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 25,680 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณี         

วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน      

ตามคุณวุฒิ  และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชาหรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่ได้รับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะน้ัน 
ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับเป็น
สําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551       
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่             
ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน 
นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 
60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) 
หากเสนอเรื่อง  ขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงาน 
การเจ้าหน้าที่ของคณะ หรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1069/2554 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
2554 ที่ 723/2557 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ที่ 1882/2557 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และที่ 
645/2558 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 สั่งอนุญาตให้ นางสาวปฐมวรรณ (ปัจจุบันช่ือนางสาวลักษณ์นารา) 
จันทรารมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-119 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร          
มีกําหนด 4 ปี 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และที่ 1871/2558 ลงวันที่ 
14 ธันวาคม 2558 สั่งอนุญาตให้ นางสาวลักษณ์นารา จันทรารมย์ ซึ่งได้สิ้นสุดระยะเวลาศึกษาและรายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 และนางสาวลักษณ์นารา จันทรารมย์ ได้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy (Design Arts) International Program จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา        
ที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน แก่ นางสาวลักษณ์นารา จันทรารมย์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-119 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,980 บาท สังกัด        
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy 
(Design Arts) International Program จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งรายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตาม      
วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,980 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 
บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกิน
กว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน ราย นางสาวลักษณ์นารา จันทรารมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-119 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,980 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,980 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน          
เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  

 
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน        
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4    
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ           
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป                
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน     
นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

คณะวิชาประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 4 ราย ดังน้ี 
1. นางสาวกัตติกา กิตติประสาร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ (ปัจจุบันตําแหน่ง

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์) ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-134 สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง          
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ University of Melbourne 
ประเทศออสเตรเลีย ด้วยทุนรัฐบาล (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) มีกําหนด 6 ปี 4 เดือน 19 วัน 
ต้ังแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ต่อมาได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาลาศึกษาถึงวันที่  
4 มกราคม 2559 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา 
Landscape Architecture จาก The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ต้ังแต่วันที่             
30 ตุลาคม 2560 โดยยื่นเร่ืองเสนอขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของ
คณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
(เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 42,970 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 
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2. นายจิตศักด์ิ พุฒจร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่          
1-2-23-278 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2557 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้ังแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียน
ประวัติซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ืองเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่           
27 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่
วันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 50,750 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)  

3. นางสาวปริฉัตร สระทองฮ่วม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-07-348 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา    
นอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีกําหนด         
2 ปี ต้ังแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            
วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต้ังแต่วันที่          
21 กรกฎาคม 2560 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของ
คณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่งาน            
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ือง เน่ืองจากยื่นเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจาก 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,530 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 

4. นางสาวฐนิชา คล้ําชานา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-09-727 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560 และได้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติซึ่งหน่วยงานการ
เจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ืองเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ซึ่ง
เป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา 
(เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 27,010 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริมพนักงาน

มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....  
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการวางหลักเกณฑ์และแนวทางเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล        
ที่ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณา (ร่าง) 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
พ.ศ. .... แล้วน้ัน 

บัดน้ี จึงขอนําส่ง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริมพนักงาน
มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์
การส่งเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... และให้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.        
เพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง โดยให้ปรับแก้ ดังน้ี 
 1. ให้ปรับเปลี่ยนจากคําว่า “วิจัย” ให้รวมถึง “การสร้างสรรค์” ด้วย 
 2. ข้อ 5.2 ให้ตัดข้อความ “หรือผู้ทํางานบริหาร” ออก 
 3. ข้อ 5.3 ให้เพ่ิมข้อความ โดยยกเว้นสําหรับผู้ที่มีอายุเกิน 55 ปี หรือ กรณีผู้ต่ออายุราชการ
ที่ประสงค์จะลาไปฝึกอบรมในเชิงวิจัย หรือไปปฏิบัติการวิจัย หรือไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ
ด้านวิจัย ให้นําเสนอเหตุผลความจําเป็นต่อที่ประชุม ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 4. ข้อ 7 ให้ปรับเพ่ิมเป็น การทําประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศโดยใช้ทุนส่วนตัว หรือ
ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน หรือทุนที่ส่วนงานสนับสนุนให้ 
 5. ข้อ 15 วรรคสอง กําหนดเพ่ิมให้ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามวรรคหน่ึงด้วย 
 6. ข้อ 17 กําหนดเพ่ิมนอกเหนือจากเงินประจําตําแหน่งแล้ว ให้รวมถึงค่าตอบแทนผู้ทํางาน
บริหารด้วย 
 7. ข้อ 19 บรรทัดที่ 5 ให้ตัดข้อความ “ของรัฐ” ออก 
 8. ข้อ 23 วรรคสอง ผู้ประสงค์ขอไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัย
และสร้างสรรค์ในครั้งต่อไป ต้องแนบหลักฐานการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว             
ข้างต้นด้วย 
 9. กรณีการลาไปฝึกอบรมในเชิงวิจัย หรือไปปฏิบัติการวิจัย มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน         
ควรมีโครงการหรือแผนงานที่ชัดเจน 
 10. ให้พิจารณามาตรการในการดูแลควบคุมในกรณีที่ลาไปโดยไม่ต้องมีการทําสัญญา 
 11. ให้เขียนถึงเหตุผลและหลักการของการออกระเบียบน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 ขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริการ หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วย นางเชาวลี เชิญขวัญแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการ หอสมุดสาขา 
วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง ได้พ้นจากการปฏิบัติงานเน่ืองจากเกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากการปฏิบัติงานเพราะเกษียณอายุ ลงวันที่    
21 กรกฎาคม 2560 จึงทําให้ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการ หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง ว่างลง 

สํานักหอสมุดกลางจึงขอแต่งต้ัง นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1375 ปัจจุบันดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
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หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการ หอสมุดสาขา วังท่าพระ              
สํานักหอสมุดกลาง และให้พ้นจากตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง 
เน่ืองจาก นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค ปัจจุบันดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานัก
หอสมุดกลาง ซึ่งได้ผ่านการประเมินในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแล้ว จึงไม่ต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
บุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า สํานักหอสมุดกลาง
จึงประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี 
 1. อนุมั ติย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1375 อัตราเงินเดือน 73,318 บาท 
จากฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง ไปต้ังจ่ายในฝ่ายบริการ หอสมุดสาขา                 
วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง 
 2. แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการ หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง 
และให้พ้นจากตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน นางสาวจุฑามาศ 
ถึงนาค พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1375 อัตราเงินเดือน         
73,318 บาท จากฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง ไปต้ังจ่ายในฝ่ายบริการ         
หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการ หอสมุดสาขา         
วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง โดยให้พ้นจากตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ           
สํานักหอสมดุกลาง 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบยีบวาระที่  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปรญิญาบัณฑิต 

ประจําปีการศกึษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
21 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติโดยเสียงข้างมาก (20:7 และงดออกเสียง 2) ให้เปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลา     
การเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นไปตามเดิม คือ ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
และให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการต่อไป น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
กองบริการการศึกษาจึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
ประจําปีการศึกษา 2561 เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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ทั้งน้ี ในเบ้ืองต้นมหาวิทยาลัยได้กําหนดช่วงเวลาเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ไว้
ประมาณช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2562 และปีการศึกษา 2563 ประมาณช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2563 แต่
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจะพิจารณากําหนดช่วงเวลาเปิดภาคการศึกษาที่แน่นอนอีกครั้ง ภายหลังจากการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) แล้ว พร้อมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์/วิธีการ
ของการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะนําแนวทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาปรับใช้ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้
ต่อไป 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรแจ้งให้นักศึกษาและคณาจารย์ทราบการ
เปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ล่วงหน้าประมาณ 6 เดือน - 1 ปี 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับตัว และเพ่ือให้คณาจารย์วางแผนสําหรับการเรียนการสอนต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาใหม่ ต้ังแต่       
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือให้การรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการ
การศึกษาจึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป เพ่ือเสนอ             
ที่ประชุมพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาใหม่ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ระบุรายละเอียดกรณียกเว้นการคืนค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในหน้า 4 ข้อ 5 วรรคท้าย ของ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ให้ชัดเจนและ        
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 
ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยอัตราคา่ลงทะเบียนเรียน และ

ค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การกําหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษา
โครงการพิเศษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อ 9.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 กองนิติการจึงได้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..)          
พ.ศ. .... โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
อัตราค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้
นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฉบบัสมบูรณ์

ของอาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ คณะมัณฑนศลิป ์
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ คณะมัณฑนศิลป์ ไปปฏิบัติงานเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ โครงการวิจัย “การพัฒนาโพรงเทียมให้มีสภาวะ
ภายในโพรงที่เหมาะสมต่อการขยายพันธ์ุของนกเงือกโดยใช้สภาวะภายในโพรงรังตามธรรมชาติเป็นเกณฑ์” 
โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 น้ัน 

ในการน้ี อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ ซึ่ งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา               
คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 ขอเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงการของการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพนูความรู้         

ทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บญุหนุน คณะอักษรศาสตร ์
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ 

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเขียนเอกสารคําสอนรายวิชา 400 107 พุทธศาสนาในชีวิต    
คนไทย โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 น้ัน 

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงลักษณะ
โครงการของการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ จาก “เอกสารคําสอนรายวิชา 400 107          
พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย” เป็น “ตํารารายวิชา 400 107 พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย” ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงการของการลา
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Hungkuang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการกับ Hungkuang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือฉันมิตรในสาขาศิลปะและการออกแบบ 
ทุนการศึกษา และการวิจัยเพ่ือการศึกษา โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

Hungkuang University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่โดดเด่นในสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาออกแบบและศิลปประยุกต์ วิชาการแพทย์และพยาบาล และการบริหาร มุ่งเน้นในการสร้าง
ประสบการณ์ทํางานจริงให้กับนักศึกษา มีหลักสูตร Work Study Program เป็นจํานวนมากที่กระตุ้นให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู้จากประสบการณ์ทํางานจริงในแต่ละสาขาวิชา มีคณาจารย์ประจําที่มีประสบการณ์
มากกว่า 300 ราย มีความพร้อมด้านกายภาพของอาคาร เครื่องมือในการทํางานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
และมีหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการส่งเสริมองค์ความรู้ทางสาขาศิลปะและการออกแบบให้กับ
นักศึกษา บุคลากร และสาธารณชนทั่วไป  
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ทั้งน้ี ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ 
อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ได้เสนอเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี   

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA) โดยได้กรอกข้อมูลที่สําคัญ ดังน้ี 

- กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี (ตามอายุข้อตกลง) 
- แผนข้อเสนอหลังจากการลงนามในข้อตกลงแลกเปลี่ยน 

2. (ร่าง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล   
3. ประวัติของ Hungkuang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
อน่ึง เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญข้อ 6 
ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนที่จะดําเนินการต่อไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Hungkuang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 รายงานผลประเมินตนเองตามเกณฑ์ QS Stars Ratings สําหรับรอบการประเมิน 

พฤศจิกายน 2559 - ตุลาคม 2560 และมาตรการพัฒนาตามตัวชี้วัด 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีแผนในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบ QS 
Stars Ratings ในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีการเตรียมความพร้อมด้วยการประเมินตนเองภายใต้เกณฑ์
ประกันคุณภาพในระบบดังกล่าว น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้อง
โดยใช้ข้อมูลจากการจัดทํา SAR และการสอบถามเพ่ิมเติมจากคณะวิชา/หน่วยงาน ซึ่งจากผลการประเมิน
ตนเองในช่วงปี 2559-2560 มีผลประเมิน ดังน้ี 
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                                 ผลประเมินตนเองตามเกณฑ์ QS Stars Ratings 
 

ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ Stars 

Teaching 150 82.37 3 

Employability 150 90.26 4 

Research 150 47.70 2 

Internationalization 150 17.44 1 

Facilities 100 80.00 5 

Specialist Criteria 200 30.00 1 

เลือก 2 หมวด จาก 4 หมวดต่อไปนี ้ 100 58.7   

Arts & Culture 50 28.21 3 

Innovation 50 0.00 0 

Social Responsibility 50 30.00 4 

Inclusiveness 50 20.00 3 

Overall 1000 406.49 3 

 
จากผลการประเมินตนเองพบว่า คะแนนที่ได้รับไม่สอดคล้องกับคะแนนที่ประมาณการไว้ โดยมี

สาเหตุหลักดังน้ี 
1. คณะวิชา/หน่วยงาน ส่งข้อมูลตัวช้ีวัดไม่ครบถ้วน 
2. คะแนนบางตัวช้ีวัดยังไม่สามารถประเมินได้ เน่ืองจากคะแนนขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือผลการ

สํารวจด้วยแบบสอบถามท่ียังไม่เคยเก็บรวบรวมหรือทําการสํารวจมาก่อน  

                                      ตัวชี้วัดที่ควรมีการดําเนินการพัฒนา 
 

รหัสตัวชี้วัด คําอธิบาย มาตรการพัฒนา 

T2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีพึงพอใจในสถานศึกษา 
(ตามผลสํารวจ) 

ต้องทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจ 

E1* จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมงาน (เช่น job fairs) ใน
มหาวิทยาลัย 

ต้องรวบรวมรายช่ือบริษัทเพ่ิม  
ปัจจุบันมี 71 ต้องการ 200 

E3 จํานวนนักแนะแนวการหางานและการศึกษาต่อ ต้องให้คณะส่งรายชื่อเพ่ิม  
ปัจจุบันมี 7 ต้องการ 10 

I2 จํานวนมหาวิทยาลัยใน QS Top 500 (หรือ เคย
อยู่ใน QS Top 500 ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา) ท่ีมี
ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และปรากฏ
เป็น paper ในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปีท่ี
ผ่านมา 

ต้องให้สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษานับจํานวน
จาก Scopus 
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รหัสตัวชี้วัด คําอธิบาย มาตรการพัฒนา 

I4 จํานวนศาสนาท่ีมีสถานประกอบพิธีกรรมอยู่ใน
มหาวิทยาลัย 

ต้องจัดทํารายงานให้ครบถ้วนทุกศาสนา 
ปัจจุบันมี 2 ต้องการ 3 

S2* จํานวน accreditations ท่ีได้รับในระดับชาติ รวบรวมจํานวนหลักสูตรท่ีมีการควบคุมโดยสภา
วิชาชีพ 
ต้องการ 5 หลักสูตร 

Art2 จํานวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีนักศึกษา 
บุคลากร หรือ มหาวิทยาลัยได้รับ 

ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติมจากคณะวิชา 
ปัจจุบันมี 66 ต้องการ 100 

Soc1 งบท่ีใช้ในการพัฒนาชุมชนในรัศมี 200 กิโลเมตร 
จากสถานศึกษา (ร้อยละของงบประมาณ) 

วางแผนโครงการบริการวิชาการ 
ปัจจุบันมีร้อยละ 0.47 ต้องการร้อยละ 1 

Soc3 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานในพ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลัย 

ต้องทําการสํารวจข้อมูลเพ่ิมเติม 
ปัจจุบันไม่มีข้อมูล 

หากมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงตามมาตรการพัฒนาครบทุกประเด็น มหาวิทยาลัยจะ
ได้รับคะแนนตามที่ประมาณการไว้ของแต่ละตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ Stars 

Teaching 150 117.40 5 

Employability 150 128.36 5 

Research 150 47.70 2 

Internationalization 150 47.44 2 

Facilities 100 80.00 5 

Specialist Criteria 200 50.00 2 

เลือก 2 หมวด จาก 4 หมวดต่อไปนี ้ 100 85.2   

Arts & Culture 50 45.21 5 

Innovation 50 0.00 0 

Social Responsibility 50 40.00 5 

Inclusiveness 50 20.00 3 

Overall 1000 556.11 4 
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ทั้งน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาตามเกณฑ์ QS Stars Ratings โดยมีภาระกิจหลัก ดังน้ี 

1.  บูรณาการการจัดกิจกรรม job fairs ให้ได้บริษัทครบ 200 บริษัท 
2.  กําหนดแนวทางในการให้บริการแนะนําด้านการหางานแก่นักศึกษา 
3.  กําหนดมาตรการในการสํารวจการได้งานทํา จังหวัดที่นักศึกษาได้งาน และองค์กรที่เป็นผู้

จ้างบัณฑิต 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
1.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ประธาน 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์  กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ  กรรมการ 
6.-10. รองคณบดีตามท่ีคณะวิชาเสนอ   กรรมการ 
11.-24. ผู้รับผดิชอบด้านการให้บริการแนะแนวการหางานทํา กรรมการ             

ที่คณะวิชาได้แต่งต้ังตาม KPI ของคณะวิชา  
จํานวน 14 คณะวิชา      

25. เจ้าหน้าที่จากสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา จาํนวน 1 คน  เลขานุการ 
26. เจ้าหน้าที่จากกองกิจการนักศึกษา จํานวน 1 คน  เลขานุการ  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. ให้ความเห็นชอบรายงานผลประเมินตนเองตามเกณฑ์ QS Stars Ratings สําหรับรอบการ
ประเมิน พฤศจิกายน 2559 - ตุลาคม 2560 และมาตรการพัฒนาตามตัวช้ีวัด ตามท่ีสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเสนอ 

2. ให้ความเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาด้านกิจการ
นักศึกษาตามเกณฑ์ QS Stars Ratings โดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจะทําบันทึกไปยังคณะวิชา
เพ่ือให้เสนอรายช่ือรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะวิชาและผู้รับผิดชอบด้านการให้บริการแนะแนวการ
หางานทําที่คณะวิชาได้แต่งต้ังตาม KPI ของคณะวิชา 

3. ขอให้คณะวิชามอบหมายเจ้าหน้าที่เพ่ือดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการรวบรวมรายช่ือบริษัทที่
เข้าร่วมงานของมหาวิทยาลัย (เช่น job fairs) อย่างชัดเจน  

พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาส่งข้อมูลรายช่ือบริษัทที่เข้าร่วมงาน job fairs ของมหาวิทยาลัยไปยังคณะวิชา 
เพ่ือให้คณะวิชาใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาตัวช้ีวัด (รหัสตัวช้ีวัด E1*) เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
กําหนด คือ จํานวน 200 บริษัท 

4. ขอความร่วมมือคณะวิชาส่งรายช่ือนักแนะแนวการหางานและการศึกษาต่อ มายัง
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้การพัฒนาตัวช้ีวัด (รหัสตัวช้ีวัด E3) เป็นไปตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
จํานวน 10 รายช่ือ  
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ระเบียบวาระที่  4.6.5 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา 
และหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี  

  (วาระลับ) 
 

ระเบยีบวาระที่  4.6.6 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
ศิลปะ คณะโบราณคดี 

  (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.7 รายงานประจําปี มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปีการศึกษา 2559/

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ Good University Report 2017 
 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรในรอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 
31 กรกฎาคม 2560) / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และเพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงานโดยสรุปของมหาวิทยาลัย
ในรอบปีที่ผ่านมา 

ในการน้ี กองแผนงานจึงได้จัดทํารายงานประจําปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 
2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ Good University Report 2017 เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ทั้งน้ี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า จะปรับแก้ไข
คําบรรยายภาพในรายงานประจําปี และ Good University Report ดังกล่าว ให้กระชับและเหมาะสม พร้อม
ทั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดของการได้งานตรงกับหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
เน่ืองจากตัวช้ีวัดดังกล่าวล้าสมัยแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ Good University Report 2017 และให้                 
กองแผนงานนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 อน่ึง ประธานมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมข้อมูลเก่ียวกับจํานวนผลิตภาพผลงานวิจัย (ระดับชาติและ
นานาชาติ) ของคณาจารย์ต่อปี สําหรับการรายงานคร้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.8 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของ                  

รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี คณะมัณฑนศิลป์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี คณะมัณฑนศิลป์ ไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการในโครงการเขียนหนังสือด้านสิ่งทอ การทอผ้า และสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะสิ่งทอ โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 น้ัน   
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ในการน้ี รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 14 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของรองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.9 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
2559 และสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบต่างๆ ต่อไป น้ัน 

 ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอพิจารณา ดังน้ี 
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี

การศึกษา 2559  
3. รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2559 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 
2559 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.10 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของ     

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ คณะอักษรศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์          
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาภูมิศาสตร์เพ่ือเขียนตําราเรื่อง “ภูมิศาสตร์การพัฒนา” 
โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 น้ัน  
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ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ 
 
 
เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองตามที่ได้แก้ไขแล้ว 
 

 
 
 


