
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วาระพิเศษ/2557 

วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 
ณ  ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
3. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     
4. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี  
5. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
6. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
7. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
8. รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
9. ผศ.ดร.วันชัย    สุทธะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

10. อ.อ ามฤทธิ์   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
11. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
12. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
13. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์  
14. ผศ.ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
15. ผศ.มณฑนา  วัฒนถนอม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน 

   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
16. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
17. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
18. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
19. อ.ด าริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 
20. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
21. ผศ.ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ  

    รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
22. รศ.ดร.เกษร  จันทร์ศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
23. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการหอศิลป์  
24. อ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. อ.มานพ  เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.เชาวรีย ์ อรรถลังรอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   

  พระราชวังสนามจันทร์ 
3. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ติดราชการ 
และกิจการพิเศษ 

2. รศ.ดร.วิสาข์   จัติวัตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์                  ไปราชการต่างประเทศ 
3. ผศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 
4. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                         ไปราชการต่างประเทศ 
5. ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ติดราชการ 
6. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ติดราชการ 
7. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ รักษาราชการแทนประธานสภาคณาจารย์   ติดราชการ 

เปิดประชุมเวลา 10.10 น. 
เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2.1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่มี 
   
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4      เรื่องรับทราบด้านวิชาการ 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระที่  2.5.1 การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  ประจ าปีการศึกษา 2557 

     
สรุปเรื่อง 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีนโยบายในการปรับปรุงเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยเน้นการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบันตามระบบ       
และกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้สถาบันได้ทราบสถานภาพที่แท้จริงอันจะน าไปสู่         
การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง นั้น  

ในการนี้  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้น าเสนอความคืบหน้าเพ่ือ เตรียม        
ความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา 
และระดับสถาบัน โดยประกอบด้วย 

1. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
3. สาขาวิชาของหลักสูตรที่มีการก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1)           
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปิดหลักสูตรใหม่ 

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปิดหลักสูตร 
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การด าเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
อัตราค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  
และคณะท างานชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนแก่                     
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2557 เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ได้มอบหมายให้   
กองนิติการปรับแก้รายละเอียดใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมและการจ่าย        
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  และคณะท างานชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนแก่นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร                
ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม แล้วให้น าเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง นั้น 

บัดนี้ กองนิติการได้ปรับแก้ไขและเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศ 
จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
  1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. .... 
  2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง อัตราค่าเบี ้ยประชุมและการจ่ายเบี ้ย
ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานชุดต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนแก่นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ        
เบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่า
เบี้ยประชุมและการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานชุดต่างๆ  ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ มอบหมายให้กองนิติการปรับแก้รายละเอียดใน (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศ 
ดังกล่าว (เพ่ิมเติม) ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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2. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน    
แก่นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วให้น าเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ 
   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 วงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
      
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทดรองจ่ายและการยืมเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2556 ในข้อ 4 ระบุว่า การก าหนดวงเงินเพ่ือให้หน่วยงาน
ที่ประสงค์ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้หมุนเวียนเป็นเงินทดรองจ่ายภายในหน่วยงาน ให้อธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณบดีก าหนดเป็นปีๆ ไป นั้น  

ในการนี้ กองคลังได้สรุปวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตามท่ีคณะวิชา/หน่วยงานเสนอมา ดังนี้ 

ตลิ่งชัน 
  กองกลาง    จ านวน  300,000.00 บาท 
  กองแผนงาน    จ านวน    10,000.00 บาท 
  กองการเจ้าหน้าที่   จ านวน    10,000.00 บาท 
  กองคลัง     จ านวน  120,000.00 บาท 
  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน    20,000.00 บาท 
  กองนิติการ    จ านวน    10,000.00 บาท 
  คณะดุริยางคศาสตร์   จ านวน         7,000,000.00 บาท 
  วิทยาลัยนานาชาติ   จ านวน         4,000,000.00 บาท 
  บัณฑิตวิทยาลัย    จ านวน  700,000.00 บาท 
    รวม   จ านวน       12,170,000.00 บาท 

วังท่าพระ 
  กองบริการการศึกษา   จ านวน    65,000.00 บาท 

หอศิลป์     จ านวน   300,000.00 บาท 
  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  จ านวน            500,000.00 บาท 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน          1,250,000.00 บาท 
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  คณะโบราณคดี    จ านวน          1,500,000.00 บาท 
  คณะมัณฑนศิลป์    จ านวน          1,500,000.00 บาท 
    รวม   จ านวน         5,115,000.00 บาท  

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
  กองกิจการนักศึกษา   จ านวน          1,000,000.00 บาท 
  กองงานวิทยาเขต   จ านวน   100,000.00 บาท 
  กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะฯ จ านวน   400,000.00 บาท 
  ศูนย์คอมพิวเตอร์    จ านวน            100,000.00 บาท 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา   จ านวน             300,000.00 บาท 
  ส านักหอสมุดกลาง   จ านวน             500,000.00 บาท 
  คณะอักษรศาสตร์   จ านวน         4,000,000.00 บาท 
  คณะศึกษาศาสตร์   จ านวน         3,000,000.00 บาท 
  คณะวิทยาศาสตร์   จ านวน         1,700,000.00 บาท 
  คณะเภสัชศาสตร์    จ านวน         5,000,000.00 บาท 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ   จ านวน          7,000,000.00 บาท 
    รวม   จ านวน       23,100,000.00 บาท 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  ส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน  500,000.00 บาท 
  คณะสัตวศาสตร์ฯ   จ านวน  600,000.00 บาท 
  คณะวิทยาการจัดการ   จ านวน         2,500,000.00 บาท 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  จ านวน         3,500,000.00 บาท 
    รวม   จ านวน         7,100,000.00 บาท 

  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 47,485,000.00 บาท (สี่สบิเจ็ดล้านสีแ่สนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะวิชาและหน่วยงานตามที่กองคลังเสนอ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมฉบับนี้ 
 ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


