
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 2/2557 

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

                                …………….……………….. 
 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญส่ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
3. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
4. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
5. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
6. ผศ.ดร.วันชัย    สุทธะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
7. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
8. อ.โอชนา  พูลทองดีวัฒนา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน 

  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์      
9. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

10. อ.ดร.ก าไลทิพย์   ปัตตะพงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทน  
    คณบดีคณะโบราณคดี      

11. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
12. ผศ.ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
13. อ.ด าริห์    บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  
14. อ.มานพ  เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
15. ผศ.ดร.สุรวุฒิ  วัฒนา  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ       

    รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
16. ผศ.ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ  
     รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
17. อ.ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการหอศิลป์ 
18. ผศ.อติวรรธน์  วิรุฬห์เพชร  รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง รักษาราชการแทน 

    ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  
19. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1.  รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
2.  ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี 
3. รศ.วัฒนา  เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. ผศ.ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
5. รศ.ดร.วิสาข์   จัติวัตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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6. รศ.ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   
7. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
8. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
9. ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

10. ผศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.ดร.พีรพัฒน์  ยางกลาง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 
1. ผศ.ดร.เชาวรีย์  อรรถลังรอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผศ.ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร ์
3.  ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. อ.อ ามฤทธิ์   ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรม                 ไปราชการต่างประเทศ    
         ประติมากรรมและภาพพิมพ์     
2.  ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว  คณบดีคณะโบราณคดี              ไปราชการต่างประเทศ 
3.  ผศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ติดราชการ 
4.  รศ.ดร.เกษร  จันทร์ศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ  ติดราชการ 
5.  รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ติดราชการ 
6.  อ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  ติดราชการ 

เปิดประชุมเวลา 09.50 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2557         

เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมดังนี้ 

- หน้าที่ 6 ในส่วนของสรุปเรื่อง ให้ เพ่ิมข้อความ “ทั้งนี้  ประธานสภาคณาจารย์ได้มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
โดยขอความร่วมมือให้ผู้สมัครฯ เป็นคณาจารย์ประจ าและไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในสายบริหารที่มหาวิทยาลัย 
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ก าหนด เพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ผู้ที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งในสายบริหารได้แสดงความเห็นในฐานะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า” 

- หน้าที่ 10 ในส่วนของมติข้อ 1 และข้อ 2 ให้ปรับแก้ข้อความเป็น ดังนี้ 
1. ประเด็นการเพ่ิมเติมค านิยาม “วิทยาเขต” ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า แม้ว่า

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันจะบัญญัติไว้ให้มี “วิทยาเขต”            
แต่การจัดตั้ง “วิทยาเขต” ต้องมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่มีพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งไว้ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นการบริหารจัดการในรูปแบบการบริหารจัดการภายใต้
มหาวิทยาลัยโดยไม่มี “วิทยาเขต” อย่างไรก็ดี ที่ประชุมเห็นด้วยที่จะยังคงให้มีค าว่า “วิทยาเขต” ไว้ใน (ร่าง) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... เช่นเดิม 

2. ในส่วนของประเด็นสภาคณาจารย์ ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนจาก “สภาคณาจารย์” เป็น 
“สภาคณาจารย์และพนักงาน” โดยยังคงให้มีสมาชิกทั้งที่เป็นคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งนี้       
ให้สมาชิกที่เป็นคณาจารย์ท าหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ส่วนสมาชิกที่ เป็นบุคลากรสาย
สนับสนุนอาจท าหน้าที่รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานก็ได้ ซึ่งประธานสภาคณาจารย์มีความเห็นต่าง
และขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามที่สภาคณาจารย์เสนอในข้อ 2 

แล้วรับรองรายงานการประชุมตามท่ีได้แก้ไขแล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจ านวน 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร ที่ได้รับ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณะดุริยางคศาสตร์ที่ได้ด าเนินการจัดงาน “Thailand 

Jazz Compettition 2014” ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 
17-19 มกราคม 2557 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

3. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
ด าเนินโครงการ “ค่ายเยาวชนนานาชาติ (International Young Blood Camp 2014) คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2556”  ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2557 และขอขอบคุณ           
คณะดุริยางคศาสตร์ที่ได้ให้ความร่วมมือจัดการแสดงวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าในโครงการ “ดนตรีในสวน”         
เพ่ือต้อนรับเยาวชนจากนานาชาติ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบทั้ง 3 เรื่อง 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก  
 ไม่มี 
 
 



 4 

ระเบียบวาระท่ี 2.3  เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4  เรื่องรับทราบด้านวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังนี้ 
1. คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2556 จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 081 102 English for Everyday Use ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย 
เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนรวมคะแนนผิดพลาด ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า    
คณะอักษรศาสตร์ครั้งที่ 23/2556 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556  

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556  เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนในส่วนของการบ้าน ซึ่งได้
ผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  ตามบันทึกที่               
ศธ 0520.206.01(กปค)/282 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 จ านวน 2 รายวิชา คือ  

2.1 รายวิชา 611 201-50 Thermodynamic for Chemical Process Engineers I   
ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย  

2.2 รายวิชา 611 201-55 Thermodynamic for Chemical Process Engineers I 
ของนักศึกษาจ านวน 2 ราย  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ 
และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 การก าหนดแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้แจ้งการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคการศึกษาเป็นระหว่าง
เดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมของแต่ละปีการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน        
และเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ระบุให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน         
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การประเมินคุณภาพภายในต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน 120 วัน  นับจากสิ้นสุด   
ปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา นั้น 

ในการนี้ สกอ. ได้แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 
4/2555 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการก าหนดแนวทาง          
การรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อ สกอ. ดังนี้ 

1. หากสถาบันอุดมศึกษายังใช้ระบบการเปิด-ปิดภาคการศึกษาเดิม ให้ใช้แนวทางเดิม โดยดู
ผลการด าเนินงานตามรอบปีการศึกษา คือ  ตั้ งแต่ เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคมของปี ถัดไป                 
โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดส่งรายงานประจ าปีฯ ไปยัง สกอ. ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

2. หากสถาบันอุดมศึกษามีระบบการเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน การประเมินคุณภาพ
การศึกษาจะดูการด าเนินงานตามรอบปีการศึกษาของอาเซียน คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึ งเดือนกรกฎาคมของ  
ปีถัดไป โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดส่งรายงานประจ าปีฯ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

ทั้งนี้ การรายงานผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละสถาบัน
ขึ้นอยู่กับรอบปีการศึกษาท่ีสถาบันเป็นผู้ก าหนด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
  

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.2 รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต

นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ได้มอบหมายให้ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือน าผลการส ารวจไปใช้ประกอบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบั ติราชการ
ของมหาวิทยาลัย นั้น 

ในการนี้  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความ   
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ให้แก่มหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
และผลการประเมินอย่างละเอียด  โดยมีผลการประเมินในประเด็นต่างๆ ซึ่งเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555  ดังนี้ 
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ประเด็นการประเมิน คะแนนจาก 
การส ารวจ 

ร้อยละ คะแนนผลการประเมินตาม
ตัวชี้วดั ก.พ.ร. 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต 4.2323 4.3612 84.65 87.22 4.9300 5.0000 

1.  ความรู้ความสามารถพื้นฐาน 4.1044 4.2467 82.09 84.93   
2.  ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.1182 4.2667 82.36 85.33   
3.  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน   

 วิชาชีพ 
4.4744 4.5703 89.49 91.41   

ความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิต
นักศึกษา 

3.6717 3.7186 73.43 74.37 2.6860 2.8740 

  1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.7580 3.7997 75.16 75.99   
1) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 3.8050 3.9150 76.10 78.30   

     2) อาจารย์ผู้สอน 3.9869 4.0381 79.74 80.76   
     3) สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบ           
        การเรียนการสอน 

3.6250 3.6238 72.50 72.48   

     4) สถานท่ีส าหรับจัดการเรียนการสอน 3.6150 3.6217 72.30 72.43   
  2. ด้านการให้บริการ 3.5854 3.6375 71.71 72.75   
     1) การให้บริการด้านวิชาการ 3.6282 3.6386 72.56 72.77   
     2) การให้บริการท่ัวไป 3.5425 3.6363 70.85 72.73   

 
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนจากการส ารวจและค่าร้อยละที่ได้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

และปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  พบว่า ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตในปี พ.ศ. 2556 (ร้อยละ 
87.22)  มีค่า เ พ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 (ร้อยละ 84.65)  โดย ที่มีความพึงพอใจต่อ
สถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ร้อยละ  74.37)  มีค่าเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ร้อยละ 73.43) ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะได้น าไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานในด้านสภาพแวดล้อมให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.3 รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่ 
  ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา “70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : 

โอกาสและศักยภาพการเป็นผู้น าในประชาคมอาเซียน”  
 
สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา “70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : โอกาสและศักยภาพการเป็นผู้น าในประชาคม
อาเซียน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 – วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม D-BEACH พัทยา จ.ชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดนโยบายแผนงานกิจกรรม โครงการในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนแก่ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา หรือเทียบเท่า และแลกเปลี่ยนความคิด การมีส่วนร่วม    
ในการพัฒนาการท างานตามพันธฺกิจของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการและการผลักดันมหาวิทยาลัยศิลปากร



 7 

ก้าวสู่ความเป็นผู้น าในประชาคมอาเซียน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับ
ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา นั้น     

ในการนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอด
นโยบายของมหาวิทยาลัยสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา “70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : โอกาส
และศักยภาพการเป็นผู้น าในประชาคมอาเซียน” เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.4 ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แจ้งการโอนงบประมาณเพื่อการบูรณะ

เรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินงานในโครงการ
บูรณะเรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จ านวน  
11,000,000 ล้านบาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) จากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพ่ือน้อมระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว และร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่            
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 นั้น  

ในการนี้ ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้แจ้งโอนเงินสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว        
เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) ชื่อบัญชีกองทุน
เพ่ือการศึกษาและอนุรักษ์เรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน  11,000,000 
ล้านบาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) และมหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือขอบคุณไปยังส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์เรียบร้อยแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและจะได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
  

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
   
ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ซึ่ งที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว       
และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง     

พ.ศ. 2554) 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา     
การแสดงดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 661 106 
ประวัติศาสตร์ดนตรี 2 (History of Music II) 2(2-0-4) และรายวิชา 661 107 ประวัติศาสตร์ดนตรี 3  
(History of Music III) 2(2-0-4) 

 

โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม* 1. อาจารย์ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม* 
2. อาจารย์ ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์* 2. อาจารย์มัณฑนา พันธุ์ดี* 
3. อาจารย์ฤทธิชัย หยิบเจริญพร 3. อาจารย์เบญจพร สิทธิธัญกรรม 
4. อาจารย์วชิระ จันทราช 4. อาจารย์ Philip Calabro 
5. อาจารย์มัณฑนา พันธุ์ดี 5. อาจารย์ Arianna Butts 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    
ดนตรีแจ๊ส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 661 106 ประวัติศาสตร์
ดนตรี 2 (History of Music II) 2(2-0-4) และรายวิชา 661 107 ประวัติศาสตร์ดนตรี 3  (History of Music III) 
2(2-0-4) 

 

โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
เชิงพาณิชย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 661 106 
ประวัติศาสตร์ดนตรี 2 (History of Music II) 2(2-0-4) และรายวิชา 661 107 ประวัติศาสตร์ดนตรี 3  
(History of Music III) 2(2-0-4) 

 

โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุ งหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555) 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ     
นิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปิดหลักสูตรใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร์  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) โดยก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
และก าหนดรับนักศึกษาปีละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี* 
2. อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์* 2. อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี 5. อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช 
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2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะอักษรศาสตร์ได้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) และให้น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปิดหลักสูตร 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การด าเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
   ในลักษณะโครงการพิเศษ และการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557  
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2556  และครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ได้เห็นชอบให้เสนอโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และการรับนักศึกษาใน             
ปีการศึกษา 2557 นั้น 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และการรับนักศึกษาใน            
ปีการศึกษา 2557 ซึ่งก าหนดรับนักศึกษาจ านวน 40 คน โดยจะคัดเลือกจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 ตามที่       
คณะศึกษาศาสตร์เสนอ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 2557

  
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดให้มีการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 2557            
ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 นั้น เพ่ือให้การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย           
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จึงเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 
2557  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
ประจ าปี 2557 โดยประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและผู้มีรายชื่อ ดังนี้ 

1.  อธิบดีกรมศิลปากร  ที่ปรึกษา 
2.  อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
3.  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  รองประธานกรรมการ 
4.  นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร  รองประธานกรรมการ 
5.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
6.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

      (ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม) 
7.  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  กรรมการ 

      (ประธานอนุกรรมการจัดงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) 
8.  รองอธิการบดี เพชรบุรี  กรรมการ  

      (ประธานอนุกรรมการจัดงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)  
9.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 

      (ประธานอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและสถานที่) 
10.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม        กรรมการ 

      (ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
11.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 

      (ประธานอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม)  กรรมการ  
12.  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  กรรมการ 
13.  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
14.  คณบดีคณะโบราณคดี  กรรมการ 
15.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์  กรรมการ 
16.  คณบดีคณะอักษรศาสตร์  กรรมการ  
17.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
18.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
19.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ  
20.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ   
21.  คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
22.  คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
23.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
24.  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 



 13 

25.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 
26.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ 
27.  ผู้อ านวยการหอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 
28.  ประธานสภาคณาจารย์  กรรมการ 
29.  ผู้แทนกรมศิลปากร  กรรมการ 
30.  นายกสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา-ช่างศิลป  กรรมการ 
31.   ผู้แทนคณะกรรมการปาฐกถาศิลป์ พีระศรี  กรรมการ     
32.  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 
33.  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
34.  ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
35.  รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง วังท่าพระ  กรรมการ 

           (ประธานอนุกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล) 
36.  หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  กองแผนงาน  กรรมการ 

       (ประธานอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล) 
37.  นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร             กรรมการ 
38.  อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 

       (วังท่าพระ) 
39.  อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 

       (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) 
40.  อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  กรรมการ 

       (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
41.  ผู้อ านวยการกองกลาง  กรรมการและเลขานุการ 
42.  หัวหน้างานสารบรรณ กองกลาง    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
43.  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
44.  หัวหน้างานการประชุม  กองกลาง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
45.  หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  กองกลาง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
46.  หัวหน้างานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
47.  นางกัญจราภา  แจ่มสวัสดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
48.  นางสาวกรกมล  วรวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
49.  นางสาวสุปราณี  โล่ภักดสีวัสดิ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
50.  นางสาวศศิธร  นวะสิมัยนาม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

แล้วให้เสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  
ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมขอความร่วมมือให้คณบดีคณะวิชาเข้าร่วมประชุม

พิจารณาการด าเนินงานด้วยตนเองทุกครั้ง โดยเฉพาะคณบดีคณะวิชาทางวังท่าพระ ส าหรับคณะวิชาทาง 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อาจส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้               
แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เป็นผู้แทนที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เป็นประจ าเพ่ือความต่อเนื่องในการประสานงาน 
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อนึ่ง ขอให้คณะวิชานัดประชุมนายกสมาคมนักศึกษาเก่าของแต่ละคณะวิชา และน า
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์         
พีระศรี ประจ าปี 2557 พิจารณาในคราวเดียวกัน 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
สรุปเรื่อง 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1840/2554 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ               
ที่ 1252/2556 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี
วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น 

เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2557 ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา และการ
จัดให้มีคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2534 ข้อ 5 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ า     
สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวนไม่เกิน 10 คน โดยการเสนอแนะของที่ประชุมคณบดี ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     เป็นประธาน 
2. กรรมการซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ที่ท าการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า 6 คน  
3. กรรมการที่อธิการบดีอาจแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จ านวนไม่เกิน 3 คน  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา
โดยประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและผู้มีรายชื่อ ดังนี้ 

1. นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล      ที่ปรึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     ประธานกรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์     กรรมการ 
 คณะโบราณคดี 
4. อาจารย์ ดร.กัลยา เทียนวงศ์      กรรมการ 

คณะอักษรศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี     กรรมการ 

คณะมัณฑนศิลป์ 
6. รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์     กรรมการ 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
7. อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์      กรรมการ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
8. อาจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา     กรรมการ 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
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9. อาจารย์ ดร.อนันท์ เชาว์เครือ      กรรมการ 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ ชัยสุข     กรรมการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แล้วให้เสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร        

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาวิทยาการและ

วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2.3 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2.4 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
  (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5         เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1      ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาผู้ ได้รับ  
  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 ได้เห็นชอบให้    
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชาและหน่วยงานอื่นในรายการต่อไปนี้ให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเพ่ือเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา 

-  ค่าบ ารุงห้องสมุด 
-  ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 
-  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
-  ค่าบ ารุงการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
-  ค่าหน่วยกิตรายวิชา 
-  ค่าธรรมเนียมพิเศษ 
-  ค่าประกันสุขภาพ 
ส าหรับการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับ

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ที่ประชุมเห็นว่า อาจจะมีผลกระทบต่อบางคณะวิชาได้ เนื่องจากอาจท าให้บาง    
คณะวิชาต้องรับภาระมากเกินไป จึงมีมติให้พิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษา        
ผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเป็นปีต่อปี นั้น 
  หลังจากปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยไม่ได้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ใดๆ ให้กับนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ทั้งนี้ มีผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีตั้งแต่ปี
การศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2556 จ านวน 12 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายธนพล  เสือโรจน์  รหัสนักศึกษา  01530040 
2. นางสาวเพชรวรา  เผือกพันธุ์  รหัสนักศึกษา  05530236 
3. นางสาวจันจิรา  น้ าขาว  รหัสนักศึกษา  06530003 
4. นายธรรมรัตน์  อนงค์  รหัสนักศึกษา  06540377 
5. นางสาวสุกัญญา  จุ้ยมณี  รหัสนักศึกษา  06550212 
6. นางมัลลิกา  เลิศวิจิตรจรรยา  รหัสนักศึกษา  07530218 
7. นางสาวปริชาติ  ไทรทอง  รหัสนักศึกษา  07530812 
8. นางสาวรัตนพร  บุญบุตร  รหัสนักศึกษา  07540332 
9. นางสาวศิริรัตน์  แก้วทวี  รหัสนักศึกษา  07550400 

10. นายสิทธิพงษ์  ประจงมูล  รหัสนักศึกษา  08530167 
11. นายอานนท์  พิมภารัตน์  รหัสนักศึกษา  10540078 
12. นางสาวอรปรียา  คมกล้า  รหัสนักศึกษา  11560291  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่
นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จ านวน 12 ราย ตามที่กองกิจการนักศึกษาเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2      (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร   
  กับ Qingdao Technological University Qingdao College สาธารณรัฐ            
                                  ประชาชนจีน 
 
สรุปเรื่อง  

 ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์จะท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยชิงเต่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชิงเต่า (Qingdao Technological University Qingdao College) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิชาการ 
นักศึกษา วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลทางวิชาการ  ซึ่งสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทาง
ความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550  
โดยมีสาระส าคัญข้อ 6 ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ นักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม ทั้งนี้ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 Qingdao College มีทั้งหมด 8 คณะวิชา เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ดังนี้ computer sciences, civil engineering, M/E engineering, architecture, arts, economic & 
trade, accounting, foreign languages (English, German, French and Business English)               

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ได้พิจารณารายละเอียดใน (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Qingdao Technological University Qingdao College สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนแล้ว มีความเห็นดังนี้  

1. เป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย 
2. ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี 
3. ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี  เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา  ซึ่งต้องบอกล่วงหน้า

ก่อนอย่างน้อย 6 เดือน 
4. ข้อตกลงมีผลบังคับใช้นับจากวันลงนามเป็นต้นไป 
5. วัตถุประสงค์ของข้อตกลง คือ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี

กิจกรรม ดังนี้ 
5.1 การแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา 
5.2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โปรแกรม 2+2  หรือ  3+1  หรือโปรแกรมอ่ืนๆ  
5.3 การร่วมมือด้านการวิจัยด้านทางวิทยาศาสตร์ วารสารศาสตร์  และข้อมูลเชิงวิชาการ 
5.4 การท าวิจัยร่วมในสาขาท่ีมีความสนใจร่วมกัน 
5.5 การแลกเปลี่ยนข้อมูล/เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ 
5.6 การส่งเสริมและจัดกิจกรรมโครงการด้านวัฒนธรรมร่วมกัน 

6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อตกลง จะต้องผ่านความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

7. ทั้งสองสถาบันเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจะด าเนินการโครงการและกิจกรรม   
ตามข้อตกลงนี้ รวมทั้งขึ้นอยู่กับความพร้อมของเงินทุนที่มีด้วย 
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ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ได้มีความเห็นเพ่ิมเติม คือ การท าความร่วมมือทางวิชาการกับ  
Qingdao Technological University Qingdao College จะเป็นประโยชน์ต่อคณะวิทยาการจัดการในการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความ(ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Qingdao Technological University Qingdao College สาธารณรัฐประชาชนจีน 
แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3      รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการครั้งที่ 2                           
                               ของรองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถียร คณะสัตวศาสตร์และ    
                               เทคโนโลยีการเกษตร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้รองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถียร คณะสัตวศาสตร์        
และเทคโนโลยีการเกษตรไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนต าราชื่อศัตรูพืชและการจัดการ 
โดยมีก าหนดระยะเวลา  1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 นั้น 

ในการนี้ รองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถียร ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป     
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2556 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการครั้งที่ 2 ของรองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถียร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4      ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2556 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 และตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเพ่ือวางแนวทางนโยบายการเงินครั้งที่ 4/2556  เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2556 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 และตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 25/2556 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ได้รับทราบข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับนโยบายการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น 
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ในการนี้ กองแผนงานได้จัดท าวงเงินค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จ านวน 2,205.6472 ล้านบาท ประกอบด้วย งบบุคลากร จ านวน 585.3863 ล้านบาท งบด าเนินงาน 
จ านวน 238.8848 ล้านบาท งบลงทุน จ านวน 704.6685 ล้านบาท และงบเงินอุดหนุน จ านวน 676.7076 
ล้านบาท   โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. งบประจ าตามภารกิจพ้ืนฐาน จ านวน 2,110.4608 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่าย
ประจ าขั้นต่ าท่ีจ าเป็น (เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร เงินเต็ม
ขั้นราชการ เงินเต็มขั้นลูกจ้างประจ า ค่าตอบแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง ค่า เช่าทรัพย์สิน                 
ค่าสาธารณูปโภค และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) รายจ่ายที่ไม่ใช่ประจ าขั้นต่ า (ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคอาคารใหม่ และงบลงทุน โครงการเงิน
อุดหนุน) และรายจ่ายผูกพันเดิมงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย:ล้านบาท 
งบประจ าตามภารกิจพื้นฐาน งบบุคลากร งบด าเนนิงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน รวม 

1. รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเปน็ 560.7840 140.2971 - 440.5521 1,141.6332 

2. รายจ่ายที่ไม่ใช่ประจ าขั้นต่ า 24.6023 98.5877 479.8945 147.2071 750.2916 

3. รายจ่ายผูกพันเดิมงบลงทุน - - 218.5360 - 218.5360 

รวม 585.3863 238.8848 698.4305 587.7592 2,110.4608 
 

2. ภารกิจตามยุทธศาสตร์ จ านวน 95.1864 ล้านบาท เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

หน่วย:ล้านบาท 
โครงการตามยุทธศาสตร ์ งบบุคลากร งบด าเนนิงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน รวม 

1. โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ - - - 12.7200 12.7200 

2. โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี - - 6.2380 46.0510 52.2890 
3. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จา่ยในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- - - 7.4267 7.4267 

4. โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

- - - 22.7507 22.7507 

รวม - - 6.2380 88.9484 95.1864 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบวงเงินค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 2,205.6472 ล้านบาท แล้วให้กองแผนงานน าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และจัดท ารายละเอียดเพ่ือเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านัก
งบประมาณต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.5      (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร   
                               กับมหาวิทยาลัยต้าเย่ (Da – Yeh University)  ประเทศไต้หวัน 
 
สรุปเรื่อง  

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการประสงค์จะท าข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยต้าเย่ (Da – Yeh University) ประเทศไต้หวัน เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้าน
การศึกษาและการวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิชาการ นักศึกษา วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูล
ทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550  โดยมีสาระส าคัญข้อ 6 ขอบเขต
ความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก         
สภามหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยต้าเย่ (Da – Yeh University) ประเทศไต้หวัน ได้ก่อตั้งในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 
1990 โดยปรัชญาการด าเนินงานคือ รากฐานของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจากทั้งทฤษฎีและการลงมือ   
ปฏิบัติจริง ซึ่งการท างานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยและอุตสาหกรรมทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุเป้าหมายไปสู่
การเป็นมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ต่อมาในปี  ค.ศ. 1997 ได้รับการยกระดับจากสถาบัน
เทคโนโลยีเป็นมหาวิทยาลัยตามที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัลการเรียน
การสอนยอดเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการหลายปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน
ระดับสูง มีการจัดการที่ดี และความมีศักยภาพของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีนักศึกษาราว 11,200 คน ภายใต้    
6 วิทยาลัย   

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ได้พิจารณารายละเอียดใน (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยต้าเย่ (Da – Yeh University) ประเทศไต้หวันแล้ว มีความเห็นดังนี้  

 ข้อตกลงฉบับนี้  ประกอบด้วยข้อตกลง 2 ฉบับ คือ 
1. ข้อตกลงฉบับใหญ่  [Memorandum of Agreement] 

1.1 เป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย 
1.2 ระดับผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี 
1.3 ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับจากวันลงนามเป็นต้นไป   
1.4 ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี  เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งต้องบอก

ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน 
1.5 การต่ออายุข้อตกลงนี้จะพิจารณาทุก 3 ปี โดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย  
1.6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อตกลงจะต้องผ่านความเห็นชอบจากท้ังสองฝ่าย

เป็นลายลักษณ์อักษร 
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1.7 วัตถุประสงค์ของความร่วมมือคือ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอน   
โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมส าคัญๆ ภายใต้ MOU ดังนี้ 

- การแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
- การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
- การท าวิจัยร่วมในสาขาท่ีมีความสนใจร่วมกัน 
- การแลกเปลี่ยนข้อมูล/เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ 
- การส่งเสริมและจัดกิจกรรมโครงการด้านวัฒนธรรมร่วมกัน 

1.8 ทั้งสองสถาบันเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจะด าเนินการโครงการและ
กิจกรรมตามข้อตกลงนี้  รวมทั้งขึ้นอยู่กับความพร้อมของเงินทุนที่มีด้วย 

2. ข้อตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา [Memorandum of Agreement on Student 
Exchange] 

2.1  การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา 
- มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโดยยึดตามหนังสือรับรองของ 

มหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน 
2.2 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

- แต่ละมหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนประมาณปีละ 10 คน 
2.3 การให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 

- มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะให้ความรู้  ค าแนะน า และความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับ 
นักศึกษาอย่างเหมาะสม 

2.4 การถ่ายโอนหน่วยกิต 
- มหาวิทยาลัยเจ้าบ้านจะเป็นผู้พิจารณาการรับและถ่ายโอนหน่วยกิตของนักศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 
2.5 ค่าใช้จ่าย 

- นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของ 
มหาวิทยาลัยเจ้าบ้านตลอดระยะเวลาการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

- นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนหรือค่าเล่าเรียนจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 
- นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอ่ืนๆ ด้วยตนเอง 

2.6 ทุนการศึกษา 
- มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

2.7 ที่พักอาศัย 
- มหาวิทยาลัยเจ้าบ้านจะอ านวยความสะดวกในการจัดหาที่พักให้นักศึกษาอย่าง

เหมาะสม อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าครองชีพด้วยตนเอง 
ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ได้มีความเห็นเพ่ิมเติม คือ การท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต้าเย่    

(Da – Yeh University) จะเป็นประโยชน์ต่อคณะศึกษาศาสตร์ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ   และ
คณะวิทยาการจัดการในสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยต้าเย่ (Da – Yeh University) ประเทศไต้หวัน แล้วให้น าเสนอ              
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา 11.15 น. 
 

                        
(นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

 รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ได้รับรองตามท่ีได้แก้ไขแล้ว 
 
 
 
 
 
 


