
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 2/2560

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
4. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
5. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ

และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
6. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
7. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
8. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ

10. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
11. ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
12. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ
13. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
14. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี 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.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
11. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
12. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
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13. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
14. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
15. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย กรรมการ
16. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
17. อ.ดร.นิรุทธ วัฒโนภาส ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
18. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
3. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี
4. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองนิติการ
5. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื ่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องตางๆ  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 10 มกราคม 2560

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 10 มกราคม 2560

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหแกไขรายงานการประชุมหนา 5 ในสวนของมติ
จาก “ท่ีประชุมรับทราบ และมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการหารือใน ทปอ.

เก่ียวกับขอเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาดวยการรับตรงกลางรวมกัน โดยใช
ขอสอบกลางในการคัดเลือก สําหรับสาขาวิชาท่ีตองมีการสอบเฉพาะขอใหพิจารณาจัดทําเปนขอสอบกลางเพ่ือ
ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน”

เปน “ท่ีประชุมรับทราบ และมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการหารือในการประชุม
คณะอนุกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) ครั้งท่ี 1/2560
เก่ียวกับขอเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาดวยการรับตรงกลางรวมกัน โดยใช
ขอสอบกลางในการคัดเลือก สําหรับสาขาวิชาท่ีตองมีการสอบเฉพาะ ประธานสภาคณาจารยขอใหพิจารณา
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ความเปนไปไดในการจัดทําเปนขอสอบกลางเพ่ือดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ท้ังนี้ สําหรับสาขาวิชาทางดาน
ศิลปะและการออกแบบนั้น ท่ีประชุมเห็นความจําเปนท่ีจะตองมีการจัดสอบเฉพาะ”

แลวรับรองรายงานการประชุมตามท่ีไดแกไขแลว

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 10 มกราคม 2560 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 10 มกราคม 2560 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การบําเพ็ญกุศลศาสตรเมธีนนทิวรรธน จันทนะผะลิน ศิลปนแหงชาติ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีศาสตรเมธีนนทิวรรธน จันทนะผะลิน ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (ประติมากรรม)

อดีตคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ และผูอํานวยการหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปน
ผูสรางผลงานท่ีเปนประโยชนและทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดถึงแกกรรมเม่ือวันเสารท่ี 21
มกราคม 2560 โดยเจาภาพไดกําหนดสวดพระอภิธรรม ระหวางวันท่ี 23-29 มกราคม 2560 เวลา 18.30 น.
ณ ศาลา 2 วัดเครือวัลยวรวิหาร เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ นั้น

ในการนี้  มหาวิ ทยาลั ย ศิ ลปากร  คณะจิ ตรกรรมประติ ม ากร รมและภาพพิมพ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป คณะดุริยางคศาสตร หอศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร สํานักหอสมุดกลาง และสมาคมนักศึกษาเกาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ รวมเปน
เจาภาพสวดพระอภิธรรม ในวันพุธท่ี 25 มกราคม 2560

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม
2560)

สรุปเรื่อง
ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการ
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พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ไดกําหนดใหขาราชการท่ีจะไดรับการพิจารณาใหตอเวลาราชการ
ตองดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือตําแหนงศาสตราจารย
ภายในวันสิ้นปงบประมาณของปท่ีเกษียณอายุราชการ และตําแหนงผูชวยศาสตราจารยซึ่งไดยื่นคําขอดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยไวแลวกอนยื่นคําขอตอเวลาราชการ ก็ใหมีสิทธิยื่นได แตมหาวิทยาลัยจะตอเวลา
ราชการใหขาราชการผูนั้นไดก็ตอเม่ือประกาศแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยนั้นไดกอนสิน้ปงบประมาณ
ท่ีเกษียณอายุราชการ ซึ ่งการพิจารณาตอเวลาราชการสภามหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
กอนสิ้นปงบประมาณท่ีขาราชการนั้นจะเกษียณอายุ (ภายในวันท่ี 30 กันยายน ของปท่ีจะเกษียณอายุราชการ) นั้น

ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมการในการพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีจะเกษียณอายุราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 และเปน
ผูมีสิทธิท่ีจะไดรับการตอเวลาราชการ โดยสภามหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาอนุมัติใหตอเวลาราชการใหแลวเสร็จ
กอนสิ้นปงบประมาณท่ีขาราชการนั้นจะเกษียณอายุ (ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2560) และในสิ้นปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560) จะมีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่งดํารงตําแหนงศาสตราจารย และรองศาสตราจารยซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา โดยจะ
เกษียณอายุราชการซึ่งอยูในขายท่ีจะตอเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560)
รวมท้ังสิ้นจํานวน 2 ราย ไดแก

1. รองศาสตราจารยญาณวิทย  กุญแจทอง ภาควิชาภาพพิมพ
(อยูระหวางเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม

และภาพพิมพ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล  เทศทอง ภาควิชาภาษาไทย

(อยูระหวางการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย) คณะอักษรศาสตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.3 แบบฟอรมผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ สําหรับอาจารย
ท่ีรับเขาใหม

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของ

อาจารยประจําท่ีรับเขาใหม ไดกําหนดหลักเกณฑความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา
ท่ีรับเขาใหม แลวนั้น

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการทดสอบความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา
ท่ีรับเขาใหมเปนไปในทิศทางเดียวกัน กองการเจาหนาท่ีจึงไดจัดทําแบบฟอรมผลการทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษจากภายใน สําหรับอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม ตามเอกสารหมายเลข 1 และ แบบฟอรม
ผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษจากภายนอก สําหรับอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม ตามเอกสาร
หมายเลข 2 เพ่ือจะไดแจงใหคณะวิชานําไปใชตอไป
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหดําเนินการแกไขแบบฟอรมเพ่ิมเติม โดยใหรวมหลักเกณฑ
กรณีตางๆไวในแบบฟอรมแผนเดียวกัน

ระเบียบวาระท่ี 2.4 สถิติการใหบริการทางวิชาการ สํานักหอสมุดกลาง ประจําเดือนธันวาคม 2559

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักหอสมุดกลางไดจัดทําสรุปสถิติการใหบริการทางวิชาการ สํานักหอสมุดกลาง

เปนรายเดือน โดยไดรายงานสถิติประจําเดือนธันวาคม 2559 ในหัวขอประเภทผูใชบริการ จํานวนผูใชบริการ
การใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ การใชบริการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
(แยกตามคณะวิชา) เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.5 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ โครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน Management

Information System (MIS) ติดตามโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามความกาวหนาและรายงานผล
การดําเนินโครงการตางๆ ของคณะวิชา/หนวยงาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการโครงการใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหคณะวิชา/หนวยงานรายงานผลการดําเนินการ
และการเบิกจายงบประมาณของโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป (เงินแผนดิน) ผานระบบ
MIS ติดตามโครงการ ท้ังนี้ ผลการดําเนินงานดังกลาวจะใชเปนขอมูลประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ รายงานการประเมินความคุมคา และรายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) นั้น

ในการนี้ กองแผนงานไดรายงานการติดตามผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เพ่ือเปนแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตอไป โดยสรุปไดดังนี้
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โครงการ/การติดตามประเมินผล แผน ผลการดําเนินงาน
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวนโครงการ 43 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 39 โครงการ

ขยายระยะเวลาดําเนินการ 3 โครงการ
ยกเลิกโครงการ 1 โครงการ

ผูเขารวมโครงการ 16,965 คน 18,900 คน
งบประมาณ 19,238,700 บาท 16,272,537 บาท
โครงการบริการวิชาการแกชุมชน
จํานวนโครงการ 56 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 49 โครงการ

ขยายระยะเวลาดําเนินการ 7 โครงการ
ผูเขารวมโครงการ 16,022 คน 25,032 คน
งบประมาณ 29,041,200 บาท 23,428,719 บาท
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
จํานวนโครงการ 1 โครงการ ขยายระยะเวลา มีนาคม 2560 เน่ืองจากมี

การจัดกิจกรรมหลายประเภท และมีความ
รวมมือกับหลายหนวยงาน

ผูเขารวมโครงการ 200 คน -
ระบบฐานขอมูล 250 เรื่อง -
งบประมาณ 2,159,000 บาท -

1. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.1 สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนโครงการท่ีมีความสอดคลองตามยุทธศาสตรท่ี
6 การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมท้ังการประยุกตใชเพ่ือรักษาคุณคาและ
เพ่ิมมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 43 โครงการ 12
คณะวิชา 3 หนวยงาน วงเงิน 19,238,700 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 39 โครงการ คิดเปนรอยละ
90.70 ของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา โดยมีโครงการท่ีขอขยายระยะเวลา
ดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ ยกเลิกโครงการ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการให
แลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 9.30 ดังนี้

(1) โครงการพัฒนาหนังสือควรอาน : Anthropology Text Book Project
งบประมาณโครงการ 175,000 บาท คณะโบราณคดีขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการถึงเดือนมีนาคม
2560 เนื่องจากไดมีการนําขอมูลวิจัยในการเก็บขอมูลภาคสนามของคณาจารยและนักศึกษามารวบรวมเปน
เลมในการจัดพิมพ และจําเปนตองเก็บขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใหทันสมัยตอสถานการณปจจุบัน

(2) โครงการ “การอนุรักษแถบเสียงเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีมอญ ระยะท่ี 1”
งบประมาณโครงการ 145,000 บาท คณะโบราณคดีขยายระยะเวลาดําเนินโครงการถึงเดือนมีนาคม 2560
เนื่องจากมีอุปสรรคทางดานการใชอุปกรณเครื่องไฟฟาเปนเครื่องเกาโบราณ หาชางซอมและอะไหลยาก

(3) โครงการวารสารวิชาการหนาจั่ว : วาดวยประวัติศาสตรสถาปตยกรรมและ
สถาปตยกรรมไทย งบประมาณโครงการ 300,000 บาท คณะสถาปตยกรรมศาสตรขยายระยะเวลาดําเนิน
โครงการถึงเดือนธันวาคม 2559

(4) โครงการการแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ ครั้งท่ี 4 งานเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน
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2558 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2559) งบประมาณโครงการ 300,000
บาท ฝายศิลปวัฒนธรรมยกเลิกโครงการเนื่องจากไดประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือนําผลงานภาพพิมพ
และวาดเสนไปจัดแสดงนิทรรศการในภูมิภาคตางๆ แตไมไดรับความรวมมือ จึงขอยกเลิกการจัดแสดง
นิทรรศการสัญจร

1.2 จํานวนผูเขารวมโครงการและความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจํานวนผูเขารวม

โครงการท้ังสิ้น จํานวน 18,900 คน (แผน 16,965 คน) คิดเปนรอยละ 111.41 ของแผนท่ีกําหนด ผลการ
ดําเนินงานโครงการพบวา โครงการท่ีประกอบดวยกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ มีจํานวนผูเขารวมโครงการ
มากกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวคอนขางสูง ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอประโยชนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนการปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชน ในการสืบสาน สรางสรรค และอนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 90.00 (แผนรอยละ 85.00) โดยจํานวนโครงการท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน
39 โครงการ เปนโครงการท่ีดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ 92.69

2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน
2.1 สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการบริการวิชาการแกชุมชนมีความสอดคลองตามยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางความ
เขมแข็งใหชุมชนและสังคม โดยการใหบริการทางวิชาการอยางเปนระบบและตอเนื่อง พรอมท้ังเผยแพรปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการใหบริการวิชาการแลกเปลี่ยนความรูกับชาวบานในชุมชน เพ่ือรวบรวมความรูจาก
ภูมิปญญาทองถ่ินและวิเคราะหปญหาหรืออุปสรรคในการผลิต เพ่ือปรับปรุงตอยอดความรู หรือเพ่ือสรางมูลคา
ใหกับชุมชน มีโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 56 โครงการ 13 คณะวิชา 7 หนวยงาน วงเงิน
24,273,600 บาท โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 49 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.50 ของโครงการ
บริการวิชาการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา มีโครงการท่ีขยายระยะเวลาดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ คิดเปน
โครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 12.50 ดังนี้

(1) โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ “สถาปตยกระบวนทัศน” งบประมาณ
โครงการ 150,000 บาท คณะสถาปตยกรรมศาสตรขยายระยะเวลาดําเนินโครงการถึงเดือนกุมภาพันธ 2560

(2) การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “สถาปตยปาฐะ” งบประมาณโครงการ
850,000 บาท คณะสถาปตยกรรมศาสตรขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการถึงเดือนกุมภาพันธ 2560

(3) โครงการจัดพิมพวารสารวิชาการหนาจั่ ว  คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 งบประมาณโครงการ 400,000 บาท คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการถึงเดือนธันวาคม 2559

(4) โครงการอบรม เ พ่ือยกระดับชุ มชนตนแบบสํ าหรั บสร า ง คุณค าทาง
ศิลปวัฒนธรรมและ Creative Economy ของผูนําชุมชนในประเทศไทย งบประมาณโครงการ 4,000,000
บาท คณะโบราณคดีขยายระยะเวลาดําเนินโครงการถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560 เนื่องจากมีการจัดกิจกรรม
หลายประเภท และรวมกับหนวยงานอ่ืน รวมท้ังมีคาใชจายบางรายการท่ีมีอัตราสูงกวาระเบียบ
กระทรวงการคลังซึ่งอยูระหวางการขออนุมัติจากกรมบัญชีกลาง

(5) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ความกาวหนาในการคนควา
โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทยเพ่ือเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารยชิน อยูดี” งบประมาณ
โครงการ 452,300 บาท คณะโบราณคดีขยายระยะเวลาดําเนินโครงการถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560 เนื่องจากมี
การปรับเปนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีวิทยากรท้ังชาวไทยและตางประเทศ ซึ่งกําหนดจัดทํา
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หนังสือรวบรวมบทความประกอบการประชุม จึงตองใชระยะเวลาในการติดตอประสานงานใหมีความเรียบรอย
ถูกตอง

(6) โครงการผลิตเอกสารวิชาการ “สถาปตยกรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต” (Pictorial Book of Ancient Architectures in Southeast Asia) งบประมาณโครงการ 540,000 บาท
คณะโบราณคดีขยายระยะเวลาดําเนินโครงการถึงเดือนมีนาคม 2560 เนื่องจากตองมีการคนควาขอมูลเชิง
วิเคราะหและแปลสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)

(7) โครงการศิลปะสูชุมชน ครั้งท่ี 11 งบประมาณโครงการ 800,000 บาท หอศิลป
อยูระหวางการดําเนินการโครงการ เนื่องจากมีการเลื่อนการแสดงนิทรรศการวันท่ี 13 มกราคม - 18
กุมภาพันธ 2560

2.2 จํานวนผูเขารวมโครงการและการนําความรูไปใชประโยชน
การดําเนินโครงการบริการวิชาการปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจํานวนผูเขารวม

โครงการบริการวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 25,032 คน (แผน 16,022 คน)  คิดเปนรอยละ 156.24 ของแผนท่ี
กําหนด เนื่องจากมีโครงการท่ีประกอบดวยกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ มีจํานวนผูเขารวมโครงการมากกวา
ท่ีเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนจํานวนมาก

ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชนของกลุมบริการวิชาการ คิดเปน
รอยละ 87.00 (แผนรอยละ 85.00) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน เปนการนํา
ยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน โดยอาศัยฐานความรูจากการวิจัยงานสรางสรรคและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน และ
สามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสูทองถ่ิน โดยโครงการท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 49 โครงการ เปน
โครงการท่ีดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ 99.65

3. ขอเสนอแนะ
3.1 คณะวิชา/หนวยงานควรใหความสําคัญกับการวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถ

ดําเนินงานไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด
3.2 พิจารณาปรับรูปแบบการเสนอขอโครงการใหเปนโครงการใหญท่ีมีกิจกรรมท่ี

หลากหลาย ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด เนื่องจากผูเขารวมโครงการมีจํานวนมาก
และมีความหลากหลาย และควรกําหนดผลท่ีคาดวาจะไดรับของแตละกลุมเปาหมายใหมีความชัดเจนและ
แตกตางกัน ซึ่งผูรับบริการสามารถนําไปตอยอดความรูใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน

3.3 การดําเนินงานประเภทการจัดทําหนังสือ/วารสารวิชาการ มีการประเมินผลเชิง
ปริมาณ โดยกําหนดเปนจํานวนผูรับบริการ ควรเพ่ิมการประเมินผลท่ีสะทอนคุณภาพของหนังสือ/
วารสารวิชาการท่ีจัดทําข้ึน

3.4 พิจารณากําหนดตัวชี้วัดใหสอดคลองกับโครงการ รวมถึงการหาแนวทางประเมินผลท่ี
สะทอนการนําไปใชประโยชนอยางแทจริง เพ่ือแสดงถึงคุณภาพในการจัดทําโครงการ

3.5 เพ่ิมชองทางการเผยแพรองคความรูหรือเทคโนโลยีจากการดําเนินการโครงการผาน
ทางเว็บไซตเพ่ือเปนแหลงรวบรวมองคความรู และชวยประชาสัมพันธการดําเนินโครงการของมหาวิทยาลัย

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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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 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติจาง นางสาว

นาฏระพี กรุณา นักเรียนทุนฯ เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวย
เงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ี นางสาวนาฏระพี กรุณา นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ประจําป 2552

ไดศึกษาในระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy (Biological Systems Engineering) จาก University
of California ประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น

บัดนี้ นางสาวนาฏระพี กรุณา ไดสํ า เร็จการศึกษาในระดับปริญญา เอก ได รับวุฒิ
Doctor of Philosophy (Biological Systems Engineering) จาก University of California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และวุฒิการศึกษาปริญญาโท Master of Science (Biological Systems Engineering) จาก
University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยขอยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
ไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งตามมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี
25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณายกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

เนื่องจาก นางสาวนาฏระพี กรุณา ไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี 8 ธันวาคม 2559
และไดจบการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ตั้งแตวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวนาฏระพี
กรุณา ดํ ารงตํ าแหน งอาจารย ตํ าแหน ง เลข ท่ี  1 -2 -29-1193 สั ง กัดภาควิชา เทคโนโลยีชี วภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใหไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้

1. ใหไดรับอัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Science (Biological Systems
Engineering) จาก University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท
ตั้งแตวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

2. ใหไดรับอัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy (Biological Systems
Engineering) จาก University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท
ตั้งแตวันท่ี 9 ธันวาคม 2559

พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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3. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพชนก จตุรพิรีย กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษราภรณ  งามปญญา กรรมการ
6. นางพนิดา ตันติอํานวย เลขานุการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวนาฏระพี กรุณา ดํารงตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี 1-2-29-1193 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยใหไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้

1. ใหไดรับอัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Science (Biological Systems
Engineering) จาก University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท ตั้งแต
วันท่ี 8 ธันวาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

2. ใหไดรับอัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy (Biological Systems
Engineering) จาก University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา อัตราเงินเดือน เดือนละ  31,500 บาท  ตั้งแต
วันท่ี 9 ธันวาคม 2559

พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาวตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน
มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะดุริยางคศาสตรขออนุมัติจาง นายกฤตธี สีหมนตรี เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายได
สมทบ) ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-27-396 นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นายกฤตธี  สีหมนตรี

วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายกฤตธี สีหมนตรี เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-3-27-396 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

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

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายกฤตธี สีหมนตรี เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี 2-3-27-396 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม.
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 คณะโบราณคดีขออนุมัติจาง นางสาวสุรีวัลย เงินพูลทรัพย เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายได
สมทบ) ตําแหนงนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะโบราณคดีมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

(เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-02-268 สังกัดงานบริการการศึกษา
สํานักงานคณบดี นั้น

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวสุรีวัลย เงินพูลทรัพย
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง
นางสาวสุรีวัลย เงินพูลทรัพย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
(เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-02-268 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะโบราณคดี ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะโบราณคดี กรรมการ
3. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะโบราณคดี กรรมการ
4. อาจารยอาภาโสม ฉายแสงจันทร กรรมการ
5. นางสาววรันดา  แกวหอมคํา กรรมการ
6. นางสาวดวงใจ  ตะกรุดทอง เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวสุรีวัลย เงินพูลทรัพย เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงนักกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-02-268 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา
สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตามรายชื่อ
ท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง
1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.4 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายประพฤติ
ศิวะย่ิงสุวรรณ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติไดดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย มาดํารงตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งผูท่ีผานการคัดเลือก
คือ นายประพฤติ  ศิ ว ะยิ่ ง สุ ว ร รณ วุฒิ ศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอั งกฤษเ พ่ื ออาชีพ )  จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตเนื่องจากปจจุบัน นายประพฤติ ศิวะยิ่งสุวรรณ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดงานวิเทศสัมพันธ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ดังนั้น วิทยาลัยนานาชาติจึงประสงคขออนุมัติยาย
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายประพฤติ ศิวะยิ่งสุวรรณ จากตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ (นักวิเทศ
สัมพันธ) ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-457 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,630 บาท สังกัดงานวิเทศสัมพันธ กองแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี ไปดํารงตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-26-348 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 25,630 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ โดยใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน และผูบังคับบัญชา
ตนสังกัดของ นายประพฤติ ศิวะยิ่งสุวรรณ ไมขัดของ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 พรอมท้ังขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายบริหาร กรรมการ
3. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายวิชาการ กรรมการ
4. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายสื่อสารองคกร กรรมการ

และพัฒนานักศึกษา
5. นางสาวโกลัญญา  สุขประทุม เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายประพฤติ
ศิวะยิ่งสุวรรณ จากตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป(นักวิเทศสัมพันธ)ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-457
อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,630 บาท สังกัดงานวิเทศสัมพันธ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไปดํารง
ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏ ิบ ัต ิการ ตําแหน ง เลขที ่ 2 -3 -26-348 อ ัตรา เง ิน เด ือน เด ือนละ
25,630 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ โดยใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี
1 กุมภาพันธ 2560 พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 กองบริการการศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผล

การทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวภัคพิมล  เพิ่มพูล

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีมติอนุมัติใหจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นางสาวภัคพิมล เพ่ิมพูล เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-462
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการสอน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 นั้น

เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย กองบริการการศึกษาประสงคขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวภัคพิมล
เพ่ิมพูล ดังนี้

คณะกรรมการประเมินฯ (เดิม) คณะกรรมการประเมินฯ (ใหม)
1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 2. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ
3. หัวหนางานทะเบียนและสถิติ

พระราชวังสนามจันทร
กรรมการ 3. นายอรรถพงศ  อันตะริกานนท

(รักษาการในตําแหนงหัวหนางาน
บริการการสอน พระราชวังสนามจันทร

กรรมการ

4. นายอรรถพงศ  อันตะริกานนท กรรมการ 4. นายสุทธิพงศ  สภาพอัตถ กรรมการ
5. นายสุทธิพงศ  สภาพอัตถ กรรมการ 5. นางอรวรรณ  ฤทธิ์คง กรรมการ
6. นายสรกิจ  โศภิตกุล กรรมการและเลขานุการ 6. นายสรกิจ  โศภิตกุล กรรมการและเลขานุการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวภัคพิมล เพ่ิมพูล ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาใน

ฐานเงินเดือนแกพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวทิพากร วิชิตาเลิศพงศ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งบรรจุแตงตั้ง นางสาวทิพากร วิชิตาเลิศพงศ ตําแหนงอาจารย

ตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-139 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี
1 สิงหาคม 2559 นั้น

คณะวิทยาการจัดการพิจารณาแลวเห็นวา นางสาวทิพากร วิชิตาเลิศพงศ เปนผูมีประสบการณ
การทํางานซึ่งเปนประโยชนและตรงกับความตองการของคณะฯ โดยเคยมีประสบการณการทํางานภายหลัง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดังนี้

- เคยปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาท่ีฝกอบรม แผนกฝกอบรม โรงแรมดุสิตธานี ตั้งแตวันท่ี
1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 24 มกราคม 2559 ท้ังนี้ สามารถนับระยะเวลาเพ่ือปรับคาประสบการณภายหลัง
ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เปนเวลา 1 ป 7 เดือน 28 วัน

- เคยปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยผูจัดการการเรียนรูและพัฒนาบุคลากร แผนกการเรียนรู
และพัฒนา ONYX Hospitality Group ตั้งแตวันท่ี 18 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2559
เปนเวลา 6 เดือน 7 วัน

รวมระยะเวลาท่ีสามารถนับเพ่ือปรับคาประสบการณเปนเวลา 2 ป 2 เดือน 5 วัน
คณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหไดรับคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน

เดือนละ 1,000 บาท ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
โดยท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 5/2548 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2548

ครั้งท่ี 9/2551 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551 และครั้งท่ี
15/2558 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติหลักเกณฑการบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ผูมีประสบการณการทํางาน  โดยใหคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบใน
การกําหนดเงินคาประสบการณ  สวนจํานวนเงินท่ีใชในการจายเปนเงินคาประสบการณใหใชจากเงินรายได
และหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา ท้ังนี้ ท่ีประชุมวางแนวปฏิบัติวาหากคณะวิชา/
หนวยงานประสงคใหจายคาประสบการณ ใหดําเนินการเสนอขออนุมัติตอ ก.บ.พ. อยางชาไมเกิน 30 วัน
หลังจากวันท่ี ก.บ.พ. มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นผานการประเมินทดลองปฏิบัติงานแลว
และนําเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. พิจารณา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายคาประสบการณแกพนักงานมหาวิทยาลัย
ราย นางสาวทิพากร วิชิตาเลิศพงศ โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 1,000 บาท ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559
ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

อนึ่ง ใหคณะวิชา/หนวยงานท่ีประสงคเสนอขออนุมัติจายคาประสบการณจัดสงประกาศของ
คณะวิชา/หนวยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑการจายคาประสบการณใหมหาวิทยาลัยเพ่ือใชประกอบการพิจารณา
ตอไปดวย
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การลาไปปฏิ บัติ งานเพื่ อ เพิ่มพูนความรูทาง วิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐวี อารยภานนท พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป ประสงคขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา เรื่อง
“การออกแบบบรรจุภัณฑ” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม 2560 – 15 มกราคม 2561 นั้น

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัย ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐวี
อารยภานนท ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา เรื่อง “การออกแบบบรรจุภัณฑ”
โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม 2560 – 15 มกราคม 2561 โดยใชระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. 2523
(ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) โดยอนุโลมไปพลางกอน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน

สรุปเรื่อง
โดยมติท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี

13 ธันวาคม 2559 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้ง นางสาวนรีรัตน ทับทองกุล ตําแหนง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-06-939 อัตราเงินเดือน 56,020 บาท สังกัดงานกิจการ
นักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน
กิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินเสร็จเรียบรอยแลวเห็นวา นางสาวนรีรัตน ทับทองกุล
เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางานกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหนางสาวนรีรัตน ทับทองกุล ดํารงตําแหนงหัวหนางาน
กิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและการทองเท่ียว ซึ่งผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือวันท่ี
18 มกราคม 2560 นั้น

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) โดยให
ใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจาก
กองนิติการแลว พรอมท้ังไดแนบตารางเปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บในปจจุบันและท่ี
กําหนดเพ่ิมเติม

ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 18/2556 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2556 ไดมีขอเสนอแนะ
สําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป เม่ือผานความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมคณบดีแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  โดยขอใหคณะวิชาท่ีประสงค
จะปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเตรียมขอมูล/เหตุผลสําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
เพ่ือชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..)
และใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงินพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

ท้ังนี้ ขอใหวิทยาลัยนานาชาติเตรียมขอมูลเก่ียวกับจํานวนนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในลักษณะ
หลักสูตรสองปริญญา (double degree) ของสถาบันการศึกษาอ่ืน เพ่ือชี้แจงตอคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เก่ียวกับนโยบายทางการเงินและสภามหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาเบ้ียประชุมและการจาย
เบ้ียประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 2)

สรุปเรื่อง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมี

ผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 2 กรกฎาคม 2559 ซึ่งตามมาตรา 28 กําหนดใหมีสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยได
ประกาศใชขอบัง คับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2559 ประกอบกับ ท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2560 ไดมีมติใหความเห็นชอบรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการกลุมสาขาละหนึ่งคน นั้น

เนื่องจากอํานาจหนาท่ีของสภาวิชาการมีความสําคัญไมนอยไปกวาอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการจึงสมควรไดรับ
เบี้ยประชุมเชนเดียวกับการประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการ
สภาวิชาการท้ังท่ีเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งในสวนของกรรมการ
สภาวิชาการท่ีเปนบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยไดกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุมและการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2558 สําหรับในสวนของกรรมการ
สภาวิชาการท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย การจายเบี้ยประชุมใหเปนไปตามอัตราท่ี ก.บ.ม. กําหนด ซึ่ง
ก.บ.ม. ยังมิไดกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมดังกลาว

ในการนี้ เพ่ือใหกรรมการสภาวิชาการท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถรับเบี้ยประชุม
ได จึงเห็นสมควรกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการสภาวิชาการท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุมและ
การจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ฉบับท่ี 2) โดยแกไขเพ่ิมเติมความในขอ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุมและ
การจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับลงวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2558

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตรา
คาเบี้ยประชุมและการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 2) โดยใหแกไขวันท่ีมีผลบังคับใช เปน “ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป” กอนนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ท้ังนี้ ท่ีประชุมเห็นควรใหดําเนินการดังนี้
1. ใหจายเบี้ยประชุมแกกรรมการสภาวิชาการ กรรมการประจําคณะ หรือกรรมการประจํา

สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ในอัตรา 2,000
บาท ตอคน ตอครั้ง
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2. ใหจายเบี้ยประชุมแกประธานกรรมการ ท่ีปรึกษา กรรมการ เลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการ ในคณะกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรในอัตราเดียวกับ
ก.บ.ม. คือ ประธานกรรมการ ในอัตรา 375 บาท ตอครั้ง กรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ในอัตรา
300 บาท ตอคน ตอครั้ง

3. ใหจายเบี้ยประชุมแกประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
ในคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
ซึ่งเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรในอัตราไมเกินตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 1

ของรองศาสตราจารยอาชาไนย  บัวศรี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหรองศาสตราจารยอาชาไนย  บัวศรี คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนเอกสารคําสอนประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชา 611 302 การถายเทความรอน โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559
ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 นั้น

ในการนี้ รองศาสตราจารยอาชาไนย  บัวศรี ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 1 ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการ ครั้งท่ี 1 ของรองศาสตราจารยอาชาไนย  บัวศรี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Yunnan University สาธารณรัฐประชาชนจีน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรไดจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Yunnan University

สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือพัฒนาบุคลากร หนวยงาน สถาบันการศึกษาในเครือ และหลักสูตรการศึกษา
ซึ่งขอตกลงดังกลาวไดสิ้นสุดลงเม่ือป 2558 นั้น

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรประสงคจะตออายุขอตกลงความรวมมือดังกลาวไปอีกเปน
ระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันลงนาม ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ัง
สองฝาย คือ อธิการบดี ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี
18/2559 เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2559 โดยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้
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1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับตางประเทศ
(MOU และ MOA)

2. (ราง) MOU สําหรับตออายุขอตกลง ฉบับภาษาอังกฤษ
3. (ราง) MOU สําหรับตออายุขอตกลง ฉบับแปลเปนภาษาไทย
4. (ราง) MOU สําหรับตออายุขอตกลง ฉบับภาษาจีน
5. MOU ท่ีสิ้นสุดขอตกลงแลว ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรอง

การแปล
6. ประวัติของ Yunnan University สาธารณรัฐประชาชนจีน
7. สรุปกิจกรรมความรวมมือท่ีไดมีการดําเนินงานในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา และแผนการ

ดําเนินงานในอีก 5 ป ภายหลังการตออายุขอตกลง
ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Yunnan University สาธารณรัฐประชาชนจีน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2560

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันท่ี

12 ตุลาคมของทุกป นั้น
เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา (ราง)

คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2560

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2560 และให
นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 องคประกอบของคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 13/2559 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี

29 ธันวาคม 2559 ไดใหความเห็นชอบในหลักการของการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร
และวิทยาศาสตรสุขภาพ และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาหารือถึงความเปนไปไดใน
การจัดตั้งคณะแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพตอไป โดยอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยใหมีการแตงตั้ง
คณะทํางานเพ่ือศึกษาขอมูลดังกลาว นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการศึกษา
ความเปนไปไดในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบองคประกอบของคณะกรรมการศึกษาความ
เปนไปไดในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบดวย

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน ท่ีปรึกษา
โดยมีผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน จํานวน 1 คน

2. แพทยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1-3 คน ท่ีปรึกษา
3. อธิการบดหีรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย ประธานกรรมการ
4. รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย จํานวน 1-3 คน กรรมการ
5. คณบดคีณะวิชาในกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ

กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
และกลุมสาขาวิทยาศาสตร กลุมสาขาละ 1 คน

6. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
7. ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนยนครปฐม กรรมการ
8. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เลขานุการ
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.5 การสรรหาคณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร

สรุปเรื่อง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 42 กําหนดใหมีคณะกรรมการ

ประจําสวนงานท่ีเทียบเทาคณะ โดยสภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร พ.ศ. 2559 ซึ่งขอ 4 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจําศูนย
คอมพิวเตอร ประกอบดวย

1. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ
2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเสนอโดยศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ

และอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1-3 คน
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3. รองอธิการบดท่ีีอธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน กรรมการ
4. รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร จํานวนไมเกิน 3 คน กรรมการ
5. ผูแทนจากคณะและสวนงานซึ่งอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบ กรรมการ

ของ ก.บ.ม. จํานวนไมเกิน 5 คน
6. ผูแทนบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรท่ีไดมาจากการเลือกตั้ง กรรมการ

จํานวนไมเกิน 3 คน
และมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการ

ประจําศูนยคอมพิวเตอร กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และ
กรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
ประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูแทนจากคณะ พ.ศ. 2559 นั้น

ในการนี้ กองการเจาหนาท่ีไดรายงานตามท่ีศูนยคอมพิวเตอรดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่ง
คณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในขอบังคับและประกาศดังกลาว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร
ในสวนท่ีเปนอํานาจของ ก.บ.ม. และมีคณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอรท่ีมีกรรมการครบถวนแลว
ประกอบดวย

1. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยยืน ภูวรวรรณ กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
4. นายทวี ศรีบุศยดี กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
5. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
6. รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
7. รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ
8. รองศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย กรรมการ

(ผูแทนจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร)
9. อาจารย ดร.ปฐมาภรณ ประพิศพงศวานิช กรรมการ

(ผูแทนจากคณะมัณฑนศิลป)
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ สติม่ัน กรรมการ

(ผูแทนจากคณะศึกษาศาสตร)
11. รองศาสตราจารย ดร.วีรยุทธ เลิศนที กรรมการ

(ผูแทนจากคณะเภสัชศาสตร)
12. อาจารยรักชนก สุขะกาลนันท กรรมการ

(ผูแทนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
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13. นายฉลอง วิริยะธรรม กรรมการ
(ผูแทนบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร)

14. นายณรงควิทย ทัศนานุตริยะกุล กรรมการ
(ผูแทนบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร)

15. วาท่ีรอยตรี ดร.บรรพต ดลวิทยากุล กรรมการ
(ผูแทนบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร)

และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.6 การสรรหาคณะกรรมการประจําคณะ

สรุปเรื่อง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 42 กําหนดใหมีคณะกรรมการ

ประจําคณะ โดยสภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ
พ.ศ. 2559 ซึ่งขอ 4 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวย

1. คณบดี ประธานกรรมการ
2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเสนอโดยคณะ กรรมการ

และอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1-3 คน
3. รองคณบดีท่ีคณบดีมอบหมาย จํานวนไมเกิน 4 คน กรรมการ
4. หัวหนาสาขาวิชาและหัวหนาภาควิชา กรรมการ
5. ผูแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
6. ผูแทนสายสนับสนุนท่ีไดมาจากการเลือกตั้ง จํานวน 1 คน กรรมการ
และมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการ

ประจําคณะ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
การสรรหากรรมการประจําคณะ ประเภทผูแทนคณาจารยประจําและผูแทนสายสนับสนุนในคณะ พ.ศ. 2559 นั้น

ในการนี้ กองการเจาหนาท่ีไดรายงานตามท่ีคณะวิชาดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ
ประจําคณะ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในขอบังคับและประกาศดังกลาว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ ในสวนท่ีเปน
อํานาจของ ก.บ.ม. และมีคณะกรรมการประจําคณะท่ีมีกรรมการครบถวนแลว จํานวน 13 คณะวิชา ดังนี้

1. คณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ประกอบดวย
(1) คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ประธานกรรมการ
(2) อาจารยปญญา วิจินธนสาร กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
(3) รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
(4) รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
(5) รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
(6) รองคณบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กรรมการ
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(7) หัวหนาภาควิชาจิตรกรรม กรรมการ
(8) หัวหนาภาควิชาประติมากรรม กรรมการ
(9) หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ กรรมการ

(10) หัวหนาภาควิชาศิลปไทย กรรมการ
(11) หัวหนาภาควิชาทฤษฎีศิลป กรรมการ
(12) ผูชวยศาสตราจารยธณฤษภ ทิพยวารี กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาจิตรกรรม)
(13) อาจารยมานะ ไทวัฒนกุล กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาประติมากรรม)
(14) ศาสตราจารยถาวร โกอุดมวิทย กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาภาพพิมพ)
(15) ผูชวยศาสตราจารยอภิชัย ภิรมยรักษ กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาศิลปไทย)
(16) อาจารยลลินธร เพ็ญเจริญ กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาทฤษฎีศิลป)
(17) นางฆนรส เตชะประทีป กรรมการ

(ผูแทนสายสนับสนุน)
2. คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประกอบดวย

(1) คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประธานกรรมการ
(2) นายวุฒิชัย วงษวานิช กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
(3) รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
(4) รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ
(5) รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ กรรมการ
(6) รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
(7) หัวหนาภาควิชาสถาปตยกรรม กรรมการ
(8) หัวหนาภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม กรรมการ
(9) หัวหนาภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม กรรมการ

(10) หัวหนาภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง กรรมการ
(11) อาจารยจีรศักดิ์  เก้ือสมบัติ กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาสถาปตยกรรม)
(12) ผูชวยศาสตราจารยชาญวิทย  สุขพร กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม)
(13) อาจารย ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม)
(14) อาจารย ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง)
(15) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหนาท แสงสีหนาท กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง)
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(16) นายสุเมธ ถาวร กรรมการ
(ผูแทนสายสนับสนุน)

3. คณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี ประกอบดวย
(1) คณบดีคณะโบราณคดี ประธานกรรมการ
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา นันทศิลป กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
(3) รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
(4) รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
(5) หัวหนาภาควิชาโบราณคดี กรรมการ
(6) หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก กรรมการ
(7) หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก กรรมการ
(8) หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ กรรมการ
(9) หัวหนาภาควิชามานุษยวิทยา กรรมการ

(10) ผูอํานวยการศูนยสันสกฤตศึกษา กรรมการ
(11) ผูอํานวยการศูนยศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย กรรมการ

คณะโบราณคดี
(12) ผูชวยศาสตราจารยชินวร ฟาดิษฐี กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชามานุษยวิทยา)
(13) อาจารย ดร.พรสวรรค ตรีพาสัย กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาภาษาตะวันตก)
(14) อาจารยภูมิ ภูติมหาตมะ กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา คณะโบราณคดี)
(15) อาจารยอาภาโสม ฉายแสงจันทร กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาภาษาตะวันออก)
(16) อาจารย ดร.ผุสดี รอดเจริญ กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาโบราณคดี)
(17) นางสาววรันดา แกวหอมคํา กรรมการ

(ผูแทนสายสนับสนุน)
4. คณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป ประกอบดวย

(1) คณบดีคณะมัณฑนศิลป ประธานกรรมการ
(2) อาจารยนิรันดร ไกรฤกษ กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
(3) รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ กรรมการ
(4) รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
(5) รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
(6) หัวหนาภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน กรรมการ
(7) หัวหนาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป กรรมการ
(8) หัวหนาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ กรรมการ
(9) หัวหนาภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา กรรมการ
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(10) หัวหนาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา กรรมการ
(11) หัวหนาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ กรรมการ
(12) หัวหนาภาควิชาออกแบบเครื่องแตงกาย กรรมการ
(13) ศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน)
(14) ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา เข็มทอง กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป)
(15) อาจารยสหเทพ เทพบุรี กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา)
(16) ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา นาควัชระ กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ)
(17) อาจารยวรุษา อุตระ กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย)
(18) อาจารย ดร.ยอดขวัญ สวัสดี กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาการออกแบบเครื่องประดับ)
(19) นางภาวนา ใจประสาท กรรมการ

(ผูแทนสายสนับสนุน)
5. คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ประกอบดวย

(1) คณบดีคณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ
(2) รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
(3) รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน กรรมการ
(4) รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
(5) รองคณบดีฝายวิจัยและเอเชียศึกษา กรรมการ
(6) รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและบริการวิชาการ กรรมการ
(7) หัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ
(8) หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร กรรมการ
(9) หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร กรรมการ

(10) หัวหนาภาควิชาปรัชญา กรรมการ
(11) หัวหนาภาควิชาภาษาไทย กรรมการ
(12) หัวหนาภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก กรรมการ
(13) หัวหนาภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ
(14) หัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ
(15) หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ
(16) หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร กรรมการ
(17) หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร กรรมการ
(18) อาจารย ดร.ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาภาษาไทย)
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(19) ผูชวยศาสตราจารย ดร.บูลยจีรา ชิรเวทย กรรมการ
(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาภาษาอังกฤษ)

(20) อาจารย ดร.วิมลรัตน วศินนิติวงศ กรรมการ
(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก)

(21) อาจารย ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท กรรมการ
(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาสังคมศาสตร)

(22) อาจารยสุรศักดิ์ ประดับถอย กรรมการ
(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส)

(23) รองศาสตราจารย ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ กรรมการ
(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาภาษาเยอรมัน)

(24) ผูชวยศาสตราจารยสรรเสริญ สันติธญะวงศ กรรมการ
(ผูแทนคณาจารยประจํา คณะอักษรศาสตร)

(25) พันจาอากาศเอก อาจารย ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ กรรมการ
(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาภูมิศาสตร)

(26) นางสาวกาญจนา ชัยจินดา กรรมการ
(ผูแทนสายสนับสนุน)

6. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ประกอบดวย
(1) คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ
(2) รองศาสตราจารยลิขิต กาญจนาภรณ กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
(3) รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
(4) รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
(5) รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
(6) รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและองคกรสัมพันธ กรรมการ
(7) หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ
(8) หัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต กรรมการ
(9) หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว กรรมการ

(10) หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ
(11) หัวหนาภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา กรรมการ
(12) หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน กรรมการ
(13) ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต กรรมการ
(14) ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ

(ปฐมวัยและปฐมศึกษา)
(15) ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาการบริหารการศึกษา)
(16) อาจารย ดร.นิรุทธ วัฒโนภาส กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต)
(17) อาจารยกันยารัตน สอาดเย็น กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว)
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(18) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม กรรมการ
(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา)

(19) อาจารย ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน กรรมการ
(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน)

(20) อาจารยบุญเพชร พ่ึงยอย กรรมการ
(ผูแทนคณาจารยประจํา โรงเรียนสาธิต)

(21) อาจารยสุวิมล สพฤกษศรี กรรมการ
(ผูแทนคณาจารยประจํา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและปฐมศึกษา))

(22) นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล กรรมการ
(ผูแทนสายสนับสนุน)

7. คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย
(1) คณบดีคณะวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี นิลกรณ กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
(3) รองคณบดี กรรมการ
(4) รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
(5) รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและพัฒนาระบบงาน กรรมการ
(6) รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ กรรมการ
(7) หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร กรรมการ
(8) หัวหนาภาควิชาเคมี กรรมการ
(9) หัวหนาภาควิชาชีววิทยา กรรมการ

(10) หัวหนาภาควิชาฟสิกส กรรมการ
(11) หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม กรรมการ
(12) หัวหนาภาควิชาสถิติ กรรมการ
(13) หัวหนาภาควิชาคอมพิวเตอร กรรมการ
(14) หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ
(15) หัวหนาศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร
(16) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิประภา หิริโอตป กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาสถิติ)
(17) ผูชวยศาสตราจารยวรรณภา พนิตสุภากมล กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาคณิตศาสตร)
(18) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาชีววิทยา)
(19) อาจารยอรทัย เขียวพุม กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาฟสิกส)
(20) อาจารย ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาคอมพิวเตอร)
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(21) อาจารย ดร.ศิริรัตน ชูสกุลเกรียง กรรมการ
(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาเคมี)

(22) ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง กรรมการ
(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

(23) นางรุงอรุณ นิมิตรนิวัฒน กรรมการ
(ผูแทนสายสนับสนุน)

8. คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ประกอบดวย
(1) คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
(2) ศาสตราจารย ดร.มาลิน อังสุรังษี กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
(3) รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
(4) รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
(5) รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ กรรมการ
(6) รองคณบดีฝายวิจัย กรรมการ
(7) หัวหนาภาควิชาชีวเภสัชศาสตร กรรมการ
(8) หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ
(9) หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรม กรรมการ

(10) หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน กรรมการ
(11) หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมี กรรมการ
(12) หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา กรรมการ
(13) หัวหนาภาควิชาเภสัชเวท กรรมการ
(14) หัวหนาภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ กรรมการ
(15) ผูจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” กรรมการ
(16) ผูจัดการหนวยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” กรรมการ
(17) ผูจัดการหนวยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร กรรมการ

“ประโชติ เปลงวิทยา”
(18) รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร)
(19) รองศาสตราจารย ดร.สมลักษณ คงเมือง กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม)
(20) อาจารย ดร.วิไล ตระกูลโอสถ กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาเภสัชกรรม)
(21) ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร ต.ศรีวงษ กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน)
(22) รองศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาเภสัชเคมี)
(23) อาจารย ดร.วราภรณ ศกศวัตเมฆินทร กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา)
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(24) อาจารย ดร.บุญญาภา หวังวัฒนา กรรมการ
(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาเภสัชเวท)

(25) รองศาสตราจารย ดร.วีรยุทธ เลิศนที กรรมการ
(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ)

(26) นางสาวทวีวรรณ อินดา กรรมการ
(ผูแทนสายสนับสนุน)

9. คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบดวย
(1) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
(2) นายพิชัย อุตมาภินันท กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
(3) รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
(4) รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
(5) รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและองคกรสัมพันธ กรรมการ
(6) รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
(7) หัวหนาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ กรรมการ
(8) หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ
(9) หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ

(10) หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ กรรมการ
(11) หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรรมการ
(12) หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี กรรมการ
(13) หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา กรรมการ
(14) ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศและนวัตกรรม กรรมการ

ทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี
(15) ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรินทร เฆษะปะบตุร กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ)
(16) อาจารย ดร.พรศรี เจริญพานิช กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)
(17) ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจิกาญจน นาสนิท กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
(18) อาจารย ดร.วรฤทัย ชูเทียร กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ)
(19) อาจารย ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
(20) อาจารย ดร.มัทรี เติมตะนันทน กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)
(21) อาจารย ดร.ภมร ศิลาพันธ กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา)
(22) นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ กรรมการ

(ผูแทนสายสนับสนุน)
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10. คณะกรรมการประจําคณะดุริยางคศาสตร ประกอบดวย
(1) คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประธานกรรมการ
(2) ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
(3) รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
(4) รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
(5) รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ กรรมการ
(6) อาจารยกานต สุริยาศศิน กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา)
(7) อาจารย ดร.ยศ วณีสอน กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา)
(8) อาจารย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา)
(9) นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ กรรมการ

(ผูแทนสายสนับสนุน)
11. คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวย

(1) คณบดคีณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ
(2) นายชนะการณ ออสุวรรณ กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
(3) รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
(4) รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ
(5) รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
(6) รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร กรรมการ
(7) อาจารย ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา)
(8) อาจารย ดร.ดวงกมล บุญแกวสุข กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา)
(9) อาจารยวงศลัดดา วีระไพบูลย กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา)
(10) อาจารยเอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา)
(11) นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรัตน กรรมการ

(ผูแทนสายสนับสนุน)
12. คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย

(1) คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานกรรมการ
(2) นางรุงทิวา ศักดิ์วิทย กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
(3) รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ
(4) รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
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(5) รองคณบดีฝายสารสนเทศ กรรมการ
(6) รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
(7) ผูชวยศาสตราจารยธํารงคศักดิ์ นิ่มอนุสสรณกุล กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา)
(8) อาจารยวิชชากร สวนทรง กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา)
(9) อาจารยบริภัทร กิจจาบัญชา กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา)
(10) อาจารยฐิติยา พจนาพิทักษ กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา)
(11) นางสาวชลทิชา ทองศิริ กรรมการ

(ผูแทนสายสนับสนุน)
13. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ประกอบดวย

(1) คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ ประธานกรรมการ
(2) นายนฤมิต หิญชีระนันทน กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
(3) รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายบริหาร กรรมการ
(4) รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายวิชาการ กรรมการ
(5) รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายสื่อสารองคกร กรรมการ

และพัฒนานักศึกษา
(6) อาจารยปภังกร คงม่ันวัฒนา กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา)
(7) อาจารย ดร.จันทิมา บรรจงประเสริฐ กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา)
(8) อาจารยนันทภัสกร ล่ําภากร กรรมการ

(ผูแทนคณาจารยประจํา)
(9) นางสาวโกลัญญา สุขประสม กรรมการ

(ผูแทนสายสนับสนุน)
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 เชิญรวมงานวันรําลึกถึงเหตุการณฆาลางเผาพันธุสากลของสหประชาชาติ

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับ

สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยไดกําหนดจัดงานวันรําลึกถึงเหตุการณฆาลางเผาพันธุสากล
ของสหประชาชาติ ในวันท่ี 26 มกราคม 2560 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม และจะเดินทางไปรวมงานรําลึก
เหตุการณดังกลาว ในวันท่ี 27 มกราคม 2560 ณ ศูนยการประชุมองคการสหประชาชาติ โดยมีวัตถุประสงค
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เพ่ือรวมรําลึกและไวอาลัยถึงผูจากไปในเหตุการณฆาลางเผาพันธุ ซึ่งภายในงานไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ
ประกอบดวย นิทรรศการศิลปะ การแสดงดนตรี และพิธีการรําลึกไวอาลัย มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญผูบริหาร/
บุคลากร/นักศึกษาเขารวมงานดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


