
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 1/2558 

วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

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

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานท่ีประชุม 
2. ผศ.ดร.จรงุแสง  ลักษณบุญสง  รองอธิการบดีฝายบริหาร  
3. ผศ.ดร.เชาวรีย  อรรถลังรอง  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
4. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี 
5. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม  
6. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
7. ผศ.ดร.วันชัย    สุทธะนันท รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร   
8. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
9. ผศ.ไพโรจน  วังบอน  รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน 

   คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
10. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    
11. ผศ.ชวลิต   ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
12. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
13. อ.ดําริห    บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร   
14. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
15. ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
16. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิริ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
17. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
18. ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
19. อ.ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป   

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

1. รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  
   และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

2. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา     
3. รศ.วัฒนา  เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
4. ผศ.ดร.สมชาย  สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร 
5. รศ.ดร.สืบสกุล  อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร  
6. รศ.ดร.จุไรรัตน   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
7. ผศ.ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง     
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9. ผศ.ดร.บูลยจีรา  ชิรเวทย  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายวิชาการ 
   รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
10. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย 

ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ดร.พีรพัฒน  ยางกลาง  ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล  รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา        
   พระราชวังสนามจันทร 
2. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 

ผูไมมาประชุม 

1. อ.อํามฤทธิ์   ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  ติดราชการ 
2. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.อริศร   เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    ติดราชการ 
 

เปดประชุมเวลา 10.00 น. 
 เม่ือสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 25/2557         

เม่ือวันอังคารท่ี 23 ธันวาคม 2557 
 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ครั้งท่ี 25/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 23 ธันวาคม 2557 
 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมหนา 24 ระเบียบวาระท่ี 4.5.6 ในสวน
ของมติบรรทัดแรก โดยใหปรับขอความ จาก “….คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร....” เปน               
“….คาธรรมเนียมการศึกษา (ไดแก คาบํารุงหองสมุด คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา คาบํารุงมหาวิทยาลัย คาบํารุง
การใหบริการคอมพิวเตอร คาหนวยกิตรายวิชา คาธรรมเนียมพิเศษ คาบริการสุขภาพ) ตลอดหลักสูตร....” แลว
รับรองรายงานการประชุมตามท่ีไดแกไขแลว 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 25/2557         
เม่ือวันอังคารท่ี 23 ธันวาคม 2557 (วาระลับ) 

 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ครั้งท่ี 25/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 23 ธันวาคม 2557 (วาระลับ) 
 
มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซ่ึงมาจากหนวยงานภายนอก  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3  เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4  เรื่องรับทราบดานวิชาการ 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 การปรับแกไขขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและ 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน              
(1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ของคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 12/2557 เม่ือวันพุธท่ี 17 ธันวาคม 2557 ไดใหความ
เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) นั้น 

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดแจงขอแกไขผลการดําเนินงาน 
ใหมีความสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจําปการศึกษา 2556 โดยมีผล   
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําปเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร 
ขอท่ี  2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จากเดิมระดับ 4.45 เปนระดับ 4.20  โดยไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานใน
ระดับมหาวิทยาลัย 
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ขอท่ี 6 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวน
อาจารยประจําท้ังหมด (สมศ.5) จากเดิม รอยละ 74.88 เปน รอยละ 87.92 ยังคงมีผลการดําเนินงานคิดเปน 5 
คะแนนเต็มเทาเดิม 

2. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจําป 
ขอท่ี 13 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตอ

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด จากเดิม รอยละ 74.88 เปน รอยละ 87.92 ยังคงมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ในระดับดีเดนเทาเดิม โดยสงผลใหการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน จากเดิม รอยละ 65.72 เปน 
รอยละ 66.94 และคะแนนเชิงคุณภาพอยูในระดับดีมากเทาเดิม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
  

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.2 รายงานสรุปผลการสอบทานสถานภาพเงินยืมหมุนเวียนและเงินสดยอยของ

คณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการทดรองจายและการยืมเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันท่ี 30 กันยายน 2556 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป 
กําหนดใหคณะวิชา/หนวยงานยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพ่ือใชหมุนเวียนเปนเงินทดรองจายในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภายในปงบประมาณ  และใหกําหนดวงเงินสดยอยเพ่ือใชในการดําเนินงานตามจํานวนท่ี
เหมาะสมจากเงินยืมดังกลาว โดยใหคณะวิชา/หนวยงานจัดทํารายงานสถานภาพเงินยืมหมุนเวียนและเงินสด
ยอยของหนวยงานทุกเดือนภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป และนําสงสํานักงานตรวจสอบภายใน นั้น   

บัดนี้ สํานักงานตรวจสอบภายในไดดําเนินการสอบทานขอมูลตามเอกสารประกอบการ
รายงานสถานภาพเงินยืมหมุนเวียนและเงินสดยอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม  2556 - 30 
กันยายน 2557)  ตามท่ีคณะวิชา/หนวยงานเสนอ โดยสรุปไดดังนี้ 

1. ผลการสอบทาน จากการสอบทานสถานภาพเงินยืมหมุนเวียนและเงินสดยอยของ       
คณะวิชา ศูนย สถาบัน  สํานักของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถเชื่อไดวา 
การดําเนินงานในสวนของเงินยืมทดรองจายหมุนเวียนและเงินสดยอยมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และมีการ
บริหารจัดการเพ่ือนําเงินทดรองจายไปใชใหเกิดประโยชน เปนไปตามวัตถุประสงคของเงินยืมทดรองจาย    
และปฏิบัติเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการทดรองจายและการยืมเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556   

2. ขอสังเกต 
2.1 คณะวิชา/หนวยงานมีการขออนุมัติกําหนดวงเงินสดยอยตออธิการบดี แตพบวา      

บางคณะวิชา/หนวยงานมีการใชจายเงินสดยอยเกินกวาวงเงินท่ีขออนุมัติ โดยมีการนําเงินทดรองจายหมุนเวียน
มาใชปะปนรวมกับเงินสดยอย ทําใหไมสามารถตรวจสอบได ดังนั้น ขอมูลในแบบรายงานของบางหนวยงาน     
จึงเปนขอมูลท่ีไมถูกตอง 
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2.2 บางหนวยงานมิไดเปดบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีใชเฉพาะเงินทดรองจายเพียงอยางเดียว     
โดยพบวามีแหลงเงินอ่ืนรับฝากผานเขาบัญชีธนาคาร 

2.3 บางหนวยงานมีวงเงินสดยอยคอนขางสูง ซ่ึงอาจเกิดความเสี่ยงในการควบคุมเก็บรักษา 
2.4 ณ สิ้นปงบประมาณ (30 กันยายน 2557) พบวาผูรับผิดชอบถือวงเงินสดยอยของ

หนวยงานสวนใหญยังคงมีการนําใบสําคัญคูจายเงินสดยอยสงเบิกกับผูควบคุมเงินทดรองจายหมุนเวียน เพ่ือนํา
เงินคืนเขาวงเงินสดยอยใหเต็มวงเงิน   

2.5 บางหนวยงานยังขาดความเขาใจในการกรอกขอมูลลงในแบบรายงานสถานภาพเงิน
ยืมหมุนเวียนและเงินสดยอย จึงทําใหขอมูลในแบบรายงานไมถูกตอง ดังนี้ 

2.5.1 การนําตัวเลขในแบบรายงานสถานภาพเงินยืมหมุนเวียนกรอกลงในแบบ
รายงานสถานภาพเงินสดยอย ทําใหยอดรวมเงินสดยอยเกินกวายอดวงเงินสดยอยท่ีขออนุมัติ 

2.5.2 การรายงานแบบรายงานสถานภาพเงินยืมหมุนเวียน/เงินสดยอยหลายวงเงิน   
ซ่ึงเม่ือรวมยอดกันแลวมียอดเกินกวาวงเงินยืมทดรองจาย/วงเงินท่ีขออนุมัติ 

3. ขอเสนอแนะ  
3.1 ใหคณะวิชา/หนวยงานใชจายเงินสดยอยตามวงเงินท่ีไดขออนุมัติ และไมควรนําเงิน   

ทดรองจายหมุนเวียนมาใชปะปนกับเงินสดยอย 
3.2 ควรมีการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีใชดําเนินการสําหรับเงินทดรองจายเพียง      

อยางเดียว 
3.3 ควรมีการกําหนดวงเงินสดยอยในจํานวนท่ีเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยง

ในการควบคุมดูแลและเก็บรักษา   
3.4 ผูรับผิดชอบถือวงเงินสดยอยจะตองรวบรวมเอกสารหลักฐานใบสําคัญคูจายเงินสด

ยอย พรอมเงินสดยอยคงเหลือสงใชคืนเงินยืมใหกับผูควบคุมเงินทดรองจายหมุนเวียนทุกสิ้นปงบประมาณ      
ผูควบคุมเงินทดรองจายของหนวยงานจะไดดําเนินการรวบรวมหลักฐานใบสําคัญพรอมเงินยืมคงเหลือท้ังสิ้น 
สงใชคืนเงินยืมใหกับกองคลังของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานจัดทําสัญญาการยืมเงินฉบับใหมกับ
มหาวิทยาลัย 

3.5 คณะวิชา/หนวยงานควรศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับวิธีการกรอกขอมูลลงในแบบ
รายงานสถานภาพเงินยืมหมุนเวียนและเงินสดยอย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
  

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ สํานักงานตรวจสอบภายในจะจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการทดรองจายและการยืมเงินของมหาวิทยาลัย ประธานจึงขอใหคณะวิชา/หนวยงาน           
สงเจาหนาท่ีผูเก่ียวของเขารวมโครงการดังกลาวดวย 

 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดวนท่ีสุด ท่ี นร 1200/   
ว 22 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 เรื่อง การจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 2) สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงกรอบการ
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ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการจัดทําคํารับรอง ปฏิทิน รวมท้ังรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ   
การใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558      
ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. ไดหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือบูรณาการการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะนําขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษาตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้จากระบบ CHE QA Online ไปใชสําหรับการ
ประเมินผลในตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเชนเดียวกับปท่ีผานมา แตเนื่องจาก
ในปการศึกษา 2557 สกอ. ไดปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) มีมติใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะวิชาและระดับสถาบันของตนเองได ภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือเลือก
ดําเนินการโดยใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาและระดับสถาบันท่ี สกอ.
พัฒนาข้ึน โดยใหสถาบันอุดมศึกษาแจงขอมูลเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ     
คณะวิชาและระดับสถาบันท่ีจะเลือกดําเนินการใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันท่ี 30 มกราคม 2558 นั้น 

 ในการนี้ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาแลวมีความเห็นวา ในปการศึกษา 
2557 (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) มหาวิทยาลัยควรเลือกใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะวิชาและระดับสถาบันท่ี สกอ. พัฒนาข้ึน เนื่องจากตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินจะ
สอดคลองกับตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินในระดับหลักสูตรซ่ึงตองรับการประเมินในปการศึกษานี้ 

ท้ังนี้ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดการประชุมชี้แจงและทําความเขาใจตัวชี้วัด
และเกณฑการประเมินดังกลาวใหทุกคณะวิชาทราบ พรอมท้ังไดจัดทําโครงการ IQA Clinic และเก็บขอมูล
เบื้องตนในระดับหลักสูตรมาวิเคราะหเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.4 สรุปผลการประชุมสัมมนา เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยท่ีมีตอการปฏิรูป

อุดมศึกษาของประเทศ” 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมกับเครือขายรองอธิการบดีฝายวางแผนอุดมศึกษา ไดจัด
ประชุมสัมมนา เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยท่ีมีตอการปฏิรูปอุดมศึกษาของประเทศ” เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 
2558 ณ อาคารยุทธศาสตร สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและรวมรับฟงความคิดเห็น นั้น 

ในการนี้ กองแผนงานไดสรุปผลการประชุมสัมมนาดังกลาวตามท่ีรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดมอบนโยบายและกรอบแนวคิดสําหรับมหาวิทยาลัยในการระดมความคิดเห็น เพ่ือความ
รวมมือในการปฏิรูปอุดมศึกษาของประเทศ โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี ้
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1. การมีธรรมาภิบาลในอุดมศึกษา (Good Governance) ท่ีแตละมหาวิทยาลัยตองทํา
ภายใตบริบทท่ีแตกตางกันเพ่ือเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (ดวยความสมัครใจ)  ไดแก 

1.1 การทํา Employment Survey อยางตอเนื่อง (ภาวะการมีงานทํา)   
1.2 การรายงานกิจการท่ีดี (Good University Report) ท่ีแสดงถึงความโปรงใสและ

ความรับผิดชอบ เชน รายชื่อหลักสูตร รายชื่ออาจารย คุณวุฒิอาจารย ฯลฯ 
1.3 ความสามารถและสมรรถนะของมหาวิทยาลัย (Organization Profile/Self 

Application)  
1.4 การแลกเปลี่ยนฐานขอมูล ขอมูลวิชาการ และขอมูลบริหารบางตัวเพ่ือ Benchmarking 

หมายเหตุ  :  มติท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัย/สถาบัน 27 แหง 
ไดตกลงรวมกันท่ีจะจัดทําขอมูล Organization Profile/Self Application และแลกเปลี่ยนขอมูลวิชาการ 
และขอมูลบริหารบางสวน  (ขอ 1.3-1.4) 

2. ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตอสังคม (Public Accountability) บทบาทของ
มหาวิทยาลัยจะตองมองกรอบและเปาหมายของประเทศวาเปนอยางไร โดยใชโจทยและโอกาสของประเทศ
เปนหลัก และนํามาเปนโจทยของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาประเทศ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

2.1 กรอบของประเทศ 
2.1.1 การแตกโจทยของประเทศ โดยเครือขายมหาวิทยาลัยรวมกับการวางแผนท่ี 

Alignment กับประเทศ (ระบบราง  ระบบบริหารจัดการน้ํา Aging Society และ Digital Economy) 
2.1.2 การผลิตบัณฑิตท่ีตอบโจทยของประเทศ 

2.2 มหาวิทยาลัยควรเปนฝายคิดตอบโจทยตอ New Ecology  โดยตองทํางานรวมกับ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมากข้ึน (Mobility) 

2.3 การทํา Scenario Planning เพ่ือตอบโจทยของประเทศในดานตางๆ เชน การเตรียม
คนสําหรับการเกษตรของประเทศ การเตรียมคนสําหรับการกระจายอํานาจ (Decentralization)  รวมท้ังการ
ทําหนาท่ีในการดูแลชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย  

2.4 ความผูกพันระหวางหลักสูตรกับความตองการของสังคม ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
2.4.1 บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการกํากับ

มหาวิทยาลัยเพ่ือสะทอนคุณภาพของหลักสูตรในการผลิตบุคลากรของประเทศ 
2.4.2 บทบาทของกฎหมายอุดมศึกษาใหม ควรมีบทบาทในการกํากับคุณภาพ   

และธรรมาภิบาล (อํานาจของหนวยงานกลางอุดมศึกษา) 
2.4.3 ระบบการสรางอาจารยมืออาชีพ 
2.4.4 ความเปนเลิศทางวิชาการควรมีความเปนเลิศท่ีมนุษยสัมผัสได 

2.5 ปญหาการปฏิรูปอุดมศึกษาของประเทศควรมีการแกไขท้ังระบบของสังคม ต้ังแตท่ี
บานถึงระดับประเทศ รวมท้ังการจริงจังในการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงในระดับมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับ 
Soft skill และ Social skill ของนักศึกษา โดยควรกําหนดเปนกิจกรรมในหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนท่ี
ตองการของภาคเอกชน 
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2.6 ปญหาการทํางานอุดมศึกษารวมกับภาคเอกชนในทุกๆ ระดับ ต้ังแต SME ตลอดจน
อุตสาหกรรมระดับใหญ เพ่ือยกระดับประเทศใหพนจาก Middle Income Trap โดยเครือขายของ
มหาวิทยาลัยควรมุงเนนเพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีตอบโจทยของภาคเอกชน ดังนี้ 

2.6.1 การมีฐานขอมูล information ใหกับภาคเอกชนไดสืบคนขอมูล 
2.6.2 การทํางานรวมกันแบบเครือขาย Cluster เพ่ือสรางพลังท่ีมี Impact 
2.6.3 การ Linkage ระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน เชน การ Transfer Technology 

3. กรอบการปฏิรูปของประเทศ โจทยการปฏิรูปประเทศท่ีสําคัญประการหนึ่ ง คือ           
การปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมไปสูระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู ซ่ึงจําเปนตองมี
บุคลากรท่ีมีทักษะความรูสูงข้ึน รวมท้ังจําเปนตองมีการพัฒนาฐานความรูสมัยใหมท่ีไดจากการวิจัยและพัฒนา  
ท้ังนี้ อุดมศึกษาในฐานะท่ีเปนแหลงผลิตบุคลากรและแหลงผลิตความรู ควรเขาไปมีบทบาทตอการปฏิรูป
ประเทศ โดยมีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

3.1 การสราง Branding ทางการศึกษา และการเปน World Class University เพ่ือให
ประเทศมี Brand 

3.2 Talent Mobility 
3.3 การแกโจทยการพัฒนาคนวัยทํางานกับผูสูงอายุ (Retools & Retrain) เนนการ

เรียนรูตลอดชีวิต โดยสามารถเทียบโอนไดและไมเนนปริญญา 
3.4 การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอกพบวา ยังมีปญหาการทํางานของมหาวิทยาลัย

ในเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงบางครั้งหนวยงานท่ีเก่ียวของ (สํานักงบประมาณ) ยังไมเขาใจบทบาทของมหาวิทยาลัยในเชิง
การเปนท่ีพ่ึงของสังคมในระดับพ้ืนท่ี (การแกปญหาของประเทศ) และการควบคุมจากหนวยงานอ่ืนท่ีเปน       
ผูกําหนดกฎเกณฑใหมหาวิทยาลัย เชน สกอ. TQF ฯลฯ 

3.5 ความยั่งยืนและตอเนื่องทางนโยบายของประเทศ  และนโยบายของการศึกษายังขาด
การมองภาพรวมของประเทศเชิงนโยบายในทุกๆ ดาน ซ่ึงสงผลกระทบตอประเทศและการใชองคความรูของ
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนตามทิศทางของประเทศ 

3.6 การเอาจริงอยางตอเนื่องท้ังในระดับนโยบายและการเรียนรูของคนในประเทศ เชน 
โครงการอีสานเขียว โครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีน 

3.7 การทํางานของมหาวิทยาลัยจะมี Impact ตอประเทศอยางไร ตองเนนประโยชนของ
ประเทศเปนหลัก เชน ระบบสาธารณสุข (กรณีละวาโมเดล) สินคาการเกษตร ขาว ยาง มันสําปะหลัง รวมท้ัง 
ขาดการสนับสนุนในการขยายผลจากการวิจัยเพ่ือใหเกิด impact กับประเทศ 

ท้ังนี้ กองแผนงานไดเสนอแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไดรับ
มอบหมายใหประสานงานภายในหนวยงานในการตอบโจทยตามกรอบของประเทศ 4 เรื่อง ไดแก ระบบราง 
การบริหารจัดการน้ํา Aging Society และ Digital Economy เพ่ือนําเสนอเปน Model ของกลุมสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตรในการประชุมสัมมนาครั้งตอไป (วันท่ี 29 มกราคม 2558) ตามตารางท่ี 1 และรวมจัดทําเปน  
Package Mega Project เพ่ือเสนอรัฐบาลตอไป 
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ตารางท่ี 1 ตัวอยาง ตารางเพ่ือจัดทํา Mega Project 

ประเด็นตามกรอบประเทศ/ 
กลุมสาขาวิชา 

ระบบราง การบริหารจัดการน้ํา Aging Society Digital Economy 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         
1. มหาวิทยาลัยขอนแกน         
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

 พระจอมเกลาธนบุร ี
 
       

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี     
   สุรนาร ี         
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร         
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม         
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
   พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 
       

วิทยาศาสตรสุขภาพ         
1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี   
   สุรนาร ี

 
       

3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร         
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
1. มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร   
   วิโรฒ 
4. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
5. มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 
   ราชวิทยาลัย 

 
1. ผังเมือง      
(ตําแหนงของพ้ืนท่ี
สถานีท่ีเหมาะสม) 
2. สถาปตยกรรม 
(รูปแบบอาคารท่ีเปน
ท่ีตั้งสถานี เนนความ
เปนเอกลักษณ) 

 
1. GIS               
(การใชสารสนเทศ 
ทางภูมิศาสตรเพ่ือการ
บริหารจดัการเก่ียวกับ
แหลงนํ้า/พ้ืนท่ีรองรับ
นํ้า ฯลฯ) 

1. การศึกษาตลอด
ชีวิต (เนนวัยทํางาน
และผูสูงอายุ) 
2. การออกแบบ
ผลิตภณัฑ (อุปกรณท่ี
เหมาะสมกับผูสูงอาย)ุ 
3. สถาปตยกรรม     
(การออกแบบท่ีพัก
อาศัยและ
สภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสมกับผูสูงอายุ) 
4. สมุนไพร 
 
 
 
 
 

 
1. เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
ออกแบบ (สื่อดิจิตอล) 
2. การออกแบบ
ผลิตภณัฑ 
3. การตลาด      
(การสงเสริมการขาย) 

Management 
1. สถาบันบัณฑติพัฒน 
   บริหารศาสตร 

 

หมายเหตุ : แตละกลุมสาขาจะตองนําเสนอจํานวนทุนอาจารยในการผลิตบุคลากรท่ีตอบโจทยของประเทศ   
ท้ัง 4 ดาน (ระบบราง การบริหารจัดการน้ํา   Aging  Society  และ Digital  Economy)  พรอมท้ังศักยภาพ
ท่ีแตละมหาวิทยาลัยจะสามารถเชื่อมโยงใหเขากับประเด็นท้ัง 4 ดาน 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชาท่ีประสงคเขารวมโครงการแจงขอมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามกรอบของประเทศท้ัง 4 ดาน ไดแก ระบบราง การบริหารจัดการน้ํา  Aging Society และ 
Digital Economy ไปยังกองแผนงานเพ่ือเสนอเปน Model ของกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และเสนอ
รัฐบาลพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.5 รายงานผลการเปล่ียนบัญชีกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิชาเปนบัญชีของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิชา/หนวยงานไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในลักษณะโครงการพิเศษ และมี
เงินคงเหลือจากการดําเนินงานในบัญชีกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิชา ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายให  
คณะวิชา/หนวยงานเปลี่ยนชื่อบัญชีกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิชาเปนบัญชีของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 17/2557 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2557 ไดขอใหคณะวิชาเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็วเพ่ือใหเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย นั้น 
  ในการนี้ สํานักงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการบริหารจัดการเก่ียวกับเงินคงเหลือจาก
การดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงานท่ีมีการเรียนการสอนในลักษณะโครงการพิเศษ ซ่ึงโอนเขาบัญชีกองทุน
สงเสริมและพัฒนาคณะวิชา จํานวน 15 คณะวิชา ดังนี้ 

1. คณะวิชาท่ีเปลี่ยนเปนบัญชีมหาวิทยาลัยศิลปากรเรียบรอยแลว จํานวน 10 คณะวิชา คือ 
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  
- คณะอักษรศาสตร 
- คณะศึกษาศาสตร 
- คณะวิทยาศาสตร 
- คณะเภสัชศาสตร 
- คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- คณะดุริยางคศาสตร 
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- วิทยาลัยนานาชาติ 

2. คณะวิชาท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 3 คณะวิชา คือ 
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
- คณะมัณฑนศิลป  
- บัณฑิตวิทยาลัย 

3. คณะวิชาท่ีปดบัญชีกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิชาแลว จํานวน 1 คณะวิชา คือ 
- คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

4. คณะวิชาท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 คณะวิชา คือ 
- คณะโบราณคดี 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
  

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.6 การขอจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและ    

การจัดประชุมเพ่ือเผยแพรนวัตกรรม ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา      
2557 (เพ่ิมเติม) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 20/2556 เม่ือวันอังคารท่ี 8 ตุลาคม 2556 ไดใหความเห็นชอบ
โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือสงเสริมใหคณาจารยพัฒนา
วิธีการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัยสอดคลองกับโลกการเรียนรูท่ีเปลี่ยนแปลงไป และมีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองตอผลการเรียนรูท้ัง 5 ดานของนักศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ตลอดจนใหอาจารย
สามารถแลกเปลี่ยน/เผยแพรวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีประสบผลสําเร็จซ่ึงกันและกันระหวางสาขาวิชาท่ีมี
ความหลากหลายอยางยิ่งในการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงจะจัดข้ึนภายหลังปดภาคการศึกษา             
ปการศึกษา 2558 และมหาวิทยาลัยไดอนุมัติการโอนเงินจากโครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตําราและ
หนังสือเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยและศาสตราจารย จํานวน 500,000 บาท   
(หาแสนบาทถวน) ไปเบิกจายในโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน สําหรับภาคการศึกษาปลาย         
ปการศึกษา 2557 โดยสามารถจัดสรรทุนเพ่ิมเติมได จํานวน 10 ทุน นั้น  

เนื่องจากมีคณาจารยเสนอขอรับทุนดังกลาว จํานวน 16 โครงการ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาและประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2557
ไดใหความเห็นชอบแลว แตมีงบประมาณท่ีไดรับโอนมาไมเพียงพอ ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหคณาจารยพัฒนา
นวัตกรรมดานการเรียนการสอน เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา กองบริการ
การศึกษาจึงเสนอขอจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย       
ปการศึกษา 2557 (เพ่ิมเติม) จากงบประมาณเงินรับฝากท่ีเหลือจากการจัดการทดสอบ GAT/PAT ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) ท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการเปนศูนยสอบใหกับ 
สทศ. (รับฝากท่ีนครปฐม) จํานวน 738,000 บาท (เจ็ดแสนสามหม่ืนแปดพันบาทถวน) 

อนึ่ง รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา มหาวิทยาลัยไดจัด
โครงการ เรื่อง แนวทางการเขียนโครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนเม่ือเดือนกรกฎาคม 2557 และจัดการ
ประชุมพิจารณาและประเมินโครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนเม่ือเดือนธันวาคม 2557 โดยมี              
รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย ณ ตะก่ัวทุง เปนวิทยากรในโครงการ และเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกใน
การประชุมดังกลาว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  

 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ใหปรับแกชื่อโครงการเปน “โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียน    
การสอนและการจัดประชุมเพ่ือเผยแพรนวัตกรรม ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557”  
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ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว ฉบับป   

พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา       
การจัดการการทองเท่ียว ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ** หมายถึง ขอเปลี่ยนแปลงคํานําหนาชื่อจากเดิม อาจารย เปน ผูชวยศาสตราจารย 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2557 เปนตนไป ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี 
15/2557 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา  ฉบับป พ.ศ. 2557 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤต
ศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงการวัดผลการศึกษารายวิชา    
336 555 การอานเอกสารภาษาอังกฤษเก่ียวกับสันสกฤตศึกษา ดังนี ้ 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารยจิตศักด์ิ พุฒจร* 1. ผูชวยศาสตราจารยจิตศักด์ิ พุฒจร* 
2. ผูชวยศาสตราจารยธนกฤต สังขเฉย* 2. ผูชวยศาสตราจารยธนกฤต สังขเฉย* 
3. อาจารยปทมล อินทสุวรรณ 3. อาจารย ดร.อภิญญา อรุณนภาพร 
4. อาจารยมนัสสินี บุญมีศรีสงา** 4. ผูชวยศาสตราจารยมนัสสินี บุญมีศรีสงา** 
5. อาจารยนิธิกร มวงศรเขียว 5. อาจารยนิธิกร มวงศรเขียว 
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1. หนา 15 เปน “หมายเหตุ **นักศึกษาท่ีสอบผานรายวิชา 336 555 การอานเอกสาร
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับสันสกฤตศึกษา โดยไดผลการศึกษาไมตํ่ากวา B มีสิทธิ์ไดรับการยกเวนไมตองสอบ
ภาษาตางประเทศ” 

2. หนา 28 เปน “336 555 การอานเอกสารภาษาอังกฤษเก่ียวกับสันสกฤตศึกษา (English 
Readings on Sanskrit Studies)  2(2-0-4)  

การอานเอกสารดานสันสกฤตศึกษาท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษ 
Readings of English papers on Sanskrit Studies.”   

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน 2557 เปนตนไป ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี 
15/2557 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา  ฉบับป พ.ศ. 2557 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป        

พ.ศ. 2557 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤต
ศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงการวัดผลการศึกษารายวิชา    
336 555 การอานเอกสารภาษาอังกฤษเก่ียวกับสันสกฤตศึกษา ดังนี้  

1. หนา 13 เปน “หมายเหตุ **นักศึกษาท่ีสอบผานรายวิชา 336 555 การอานเอกสาร
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับสันสกฤตศึกษา โดยไดผลการสอบไมตํ่ากวา B มีสิทธิ์ไดรับการยกเวนไมตองสอบ
ภาษาตางประเทศ” 

2. หนา 23 เปน “336 555 การอานเอกสารภาษาอังกฤษเก่ียวกับสันสกฤตศึกษา (English 
Readings on Sanskrit Studies)  2(2-0-4)  

การอานเอกสารดานสันสกฤตศึกษาท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษ 
Readings of English papers on Sanskrit Studies.”   

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน 2557 เปนตนไป ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี 
15/2557 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา  ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   
พัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี ้ 

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2557 เปนตนไป ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี 
15/2557 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา  ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารย ดร.ลุยง วีระนาวิน* 1. อาจารย ดร.รัชฎาพร เกตานนท แนวแหงธรรม 
2. รองศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย* 2. รองศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย* 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ* 
4. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา 4. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา* 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร จันทรนําชู 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร จันทรนําชู 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารย ดร.ลุยง วีระนาวิน* 1. อาจารย ดร.รัชฎาพร เกตานนท แนวแหงธรรม 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ* 
3. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา* 3. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สงัขรักษา* 
4. รองศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย 4. รองศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย* 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร จันทรนําชู 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร จันทรนําชู 
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โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2557 เปนตนไป ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี 
15/2557 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู 
กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู   
จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 36 รายวิชา 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 15/2557 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2554 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปดหลักสูตร 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 และช้ันประถมศึกษา     

ปท่ี 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร                    
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 และ    
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ต้ังแตปการศึกษา 
2548 เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็กท่ีมีอายุในชวง 3-7 ป ตามเกณฑการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกท้ังเปนการเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
และใหบริการชุมชนในฐานะของศูนยการศึกษาปฐมวัย นั้น 
 ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเขา
เรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 และชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร                    
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2557 โดยกําหนดจํานวนรับเขาศึกษา ดังนี้ 

1. ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 จํานวน 2 หองเรียน รวมจํานวน 50 คน 
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  จํานวน 2 หองเรียน รวมจํานวน 72 คน 

2.1 รับจากนักเรียนของศูนยการศึกษาปฐมวัย จํานวน 52 คน 
2.2 รับจากบุตรของบุคลากรและบุคลากรภายนอก จํานวน 20 คน 

ท้ังนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 
และชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
โครงการตอไป          
   
ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประจําหอศิลป 
 
สรุปเรื่อง 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจัดระบบบริหารงานและการจัดให มี
คณะกรรมการในหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2542 ขอ 8 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจําหอศิลป
ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการ ประธานกรรมการ 
2. รองผูอํานวยการ กรรมการ 
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3. กรรมการซ่ึงอธิการบดีแตงต้ังโดยการเสนอ กรรมการ 
ของผูอํานวยการ และไดรับความเห็นชอบ 
จากท่ีประชุมคณบดี จํานวนไมเกิน 3 คน  

4. กรรมการซ่ึงอธิการบดีแตงต้ังโดยมติ กรรมการ 
ท่ีประชุมคณบดี จํานวน 3 คน 

5. เลขานุการหอศิลป เลขานุการ 
เนื่องจากคณะกรรมการประจําหอศิลปตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 1531/2554 ลงวันท่ี 

5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ไดครบวาระการดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2556 ดังนั้น เพ่ือใหการ
บริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง หอศิลปจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการ
ประจําหอศิลป (ชุดใหม) โดยไดเสนอรายชื่อกรรมการประจําหอศิลปตามขอ 8 (3) ของขอบังคับดังกลาว 
จํานวน 3 คน ดังนี้ 

1. ศาสตรเมธีนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน 
2. อาจารยปญญา  วิจินธนสาร 
3. นายวศินบุรี  สุพานิชวรภาชน  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการแตงต้ังคณะกรรมการประจําหอศิลป       
ตามขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจัดระบบบริหารงานและการจัดใหมีคณะกรรมการใน
หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2542 โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อ ดังตอไปนี้  

1. ผูอํานวยการหอศิลป    ประธานกรรมการ 
2. รองผูอํานวยการหอศิลป    กรรมการ 
3. ศาสตรเมธีนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน   กรรมการ 
4. อาจารยปญญา  วิจินธนสาร      กรรมการ 
5. นายวศินบุรี  สุพานิชวรภาชน    กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์  ดานกิตติกุล  กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยชวลิต  ขาวเขียว     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ  ตรีตรง     กรรมการ 
9. เลขานุการหอศิลป     เลขานุการ 
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงต้ังตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนและ

คาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
    รองอธิการบดีฝายบริหารขอถอนเรื่อง 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจา   
สุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล ไดประทานเงินใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร       
ในวาระตางๆ  เพ่ือเปนทุนการศึกษาและนําไปใชจายในเรื่องตางๆ  และมหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการ
จัดทําระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินท่ีใชอยูในปจจุบัน จํานวน 4 ฉบับ คือ  

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล 
พ.ศ. 2549 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย “ทุนโบราณคดีทัศนาจรของคณะโบราณคดี”     
พ.ศ. 2524 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยทุนโบราณคดีทัศนาจรของบัณฑิตวิทยาลัย        
พ.ศ. 2549 
  เนื่องจากเงินคงเหลือในระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย “ทุนโบราณคดีทัศนาจรของ
คณะโบราณคดี” พ.ศ. 2524 และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยทุนโบราณคดีทัศนาจรของบัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ. 2549 มีจํานวนไมมากพอท่ีจะนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของกองทุนได ประกอบกับ
สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรใหรวมเงินจากทั้งสามกองทุนเขาเปนกองทุนเดียว  
เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการกองทุน และควรปรับปรุงเง่ือนไขการใชจายเงินกองทุนใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยมอบหมายใหกองนิติการดําเนินการจัดทํา (ราง) ระเบียบกองทุนฉบับใหม 
  บัดนี้ กองนิติการไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน 
ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. .... เรียบรอยแลว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. .... โดยมอบหมายใหกองนิติการ
ประสานงานกับรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา และคณะโบราณคดี ในการพิจารณาเก่ียวกับ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล กอนนําเสนออธิการบดี   
ลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ  
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ 
  ไมมี 
 



 19

ระเบียบวาระท่ี  4.5         เรื่องเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 
สรุปเรื่อง 

 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพ่ือประสานความรวมมือ     
ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพและความเขมแข็ง      
ทางวิชาการ รวมท้ังทักษะดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สนับสนุนการสรางองคความรูดานการวิจัยและวิชาการ
ดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหเปนท่ียอมรับและสามารถแขงขันไดในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค      
และสากล  

ในการนี้ กองนิติการไดพิจารณารายละเอียดใน (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรแลว มีสาระสําคัญดังนี้         

1. เปนบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
ราชนครินทร 

2. มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการศึกษา         
การพัฒนาบุคลากร การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการในระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ ใหมีศักยภาพและคุณภาพ ตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถ่ิน ภูมิภาค และสากล 

3. มีแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมความรวมมือ ดังนี ้
3.1 การรวมมือกันพัฒนาอาจารยและบุคลากรใหมีคุณวุฒิและผลงานวิชาการท่ีสูงข้ึน  
3.2 การรวมมือกันในการพัฒนาการฝกอบรมและการสัมมนาเก่ียวกับดานวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3.3 การรวมมือกันในการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย เพ่ือผลิตผลงานตีพิมพ

เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
3.4 การสนับสนุนและใหความรวมมือจัดทํา พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร รวมท้ังการ

จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

3.5 การแลกเปลี่ยนความรูดานการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับดานวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสื่อการสอนในระบบ E-Learning และอ่ืนๆ 

3.6 การรวมมือในการบริการวิชาการแกชุมชนดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3.7 การสนับสนุนกิจกรรมระหวางอาจารย บุคลากร และนักศึกษา เพ่ือการทํานุบํารุง

หรือสงเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และการบําเพ็ญประโยชนหรือการรักษาสิ่งแวดลอม 
3.8 การสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู 
3.9 ขอตกลงนี้จะไมผูกพันดานการเงินของอีกฝาย กรณีท่ีเก่ียวของกับการเงิน สามารถ

เจรจาไดเปนรายกรณี 
4. บันทึกขอตกลงนี้มีผลต้ังแตวันลงนามโดยผูแทนของท้ังสองสถาบัน มีกําหนดระยะเวลา    

1 ป โดยอาจขยายระยะเวลาตอไปได 
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อนึ่ง กองนิติการมีความเห็นวา ขอตกลงดังกลาวมีสาระสําคัญท่ีไมขัดตอกฎหมายสามารถ
บังคับใชได หากคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองครบถวนตาม
เจตนารมณแหงความตกลงรวมมือก็สามารถดําเนินการลงนามบันทึกขอตกลงดังกลาวตอไปได 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และใหดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ     

Meisei University ประเทศญ่ีปุน 
 
สรุปเรื่อง  

 ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Meisei 
University ประเทศญ่ีปุน เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางดานวิชาการ โดยกําหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหวางท้ัง 2 มหาวิทยาลัยทุกป เริ่มครั้งแรกในเดือนเมษายน 2558 สงนักศึกษาแลกเปลี่ยน จํานวน 
4 คน ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี 
ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับต้ังแตวันลงนาม  

เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ ดังนั้น 
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 ขอบเขต
ความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
กอนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ท้ังนี้ ไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ      
เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2558  

อนึ่ง คณะอักษรศาสตรจะจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเก่ียวกับการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Meisei University ประเทศญ่ีปุน ในลําดับตอไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Meisei University ประเทศญ่ีปุน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 สภาคณาจารยเสนอขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหาร
งบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2556 ไดใหความ
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายได
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแกไขรางท่ีเสนอตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม            
และมอบหมายใหนายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนท่ีปรึกษาในการปรับแกไข
รางขอบังคับ แลวใหประกาศใชตอไป นั้น 

เนื่องจากสภาคณาจารยเห็นวา ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไมไดใหความเห็นชอบในการ       
ใหอํานาจแกอธิการบดีโดยมติท่ีประชุมคณบดี ในการกําหนดอัตราการจายเงินในขอ 30 ของขอบังคับดังกลาว 
จึงไดเสนอขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายได
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยใหเพ่ิมเติมขอความตอทายในขอ 30 เปนดังนี้ 

“ขอ 30 หลักเกณฑ อัตราจาย เง่ือนไข และวิธีการในการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบท่ี
อธิการบดีโดยมติท่ีประชุมคณบดีกําหนด และตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย” 

ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร 
อนึ่ง มหาวิทยาลัยไดเพ่ิมเติมขอมูลหลักเกณฑในการเบิกจายเงินของสถาบันการศึกษาตางๆ

ประกอบการพิจารณา 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวา สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งท่ี 6/2556       
เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2556 ไดมีมติออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงบประมาณและ
การเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 เพ่ือใชในการบริหารจัดการท้ังเงินรายไดและเงินโครงการ
พิเศษ ซ่ึงขอบังคับดังกลาวไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการไวโดยชัดเจน เชน การกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียม การงบประมาณเงินรายได  ตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัย หรือเรื่องการจายเ งิน            
ขอบังคับกําหนดไวเก่ียวกับหลักเกณฑ อัตราจาย เง่ือนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินใหเปนตามระเบียบท่ี
อธิการบดีโดยมติท่ีประชุมคณบดีกําหนด ดังนั้น การท่ีอธิการบดีโดยมติท่ีประชุมคณบดีไดออกระเบียบ  
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จึงเปนการดําเนินการ 
โดยอาศัยอํานาจตามขอ 30 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน
สําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายอํานาจหนาท่ีไวใหแลว      
และเห็นชอบใหเสนอขอมูลหลักเกณฑในการเบิกจายเงินของสถาบันการศึกษาตางๆ ประกอบการพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัยตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   ระบบการลงทะเบียนวิชาเรียน เพ่ิม-ถอน และชําระเงินออนไลน (PAY ON-LINE) 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายวิชาการแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษา
ลงทะเบียนวิชาเรียนดวยการชําระเงินออนไลน (PAY ON-LINE) และกองบริการการศึกษาไดจัดทําข้ันตอน
ระบบการลงทะเบียนวิชาเรียน เพ่ิม-ถอน และชําระเงินออนไลน (PAY ON-LINE) ผานเว็บไซต 
http://reg.su.ac.th โดยใหใชบังคับกับการลงทะเบียนวิชาเรียนต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 
สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป นั้น 

บัดนี้ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ไดลงทะเบียนวิชาเรียนแลว จํานวน 4,485 คน จากจํานวนนักศึกษา
ท้ังสิ้น 6,200 คน โดยมีนักศึกษาขอผอนผันการลงทะเบียนเรียนเปนจํานวนนอย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ และขอขอบคุณคณะวิชา/หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีไดรวม
ดําเนินการระบบดังกลาวใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2   เรื่องท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมเปนเจาภาพในการจัดการประชุมนานาชาติ ANGIS and CRMA 

Bangkok Meeting 2015 ระหวางวันท่ี 5-6 มกราคม 2558 ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร เพ่ือเปนเวทีในการ
นําเสนอผลงานการวิจัยของโครงการศึกษาความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และนักวิชาการนานาชาติดานประวัติศาสตรและโบราณคดี ซ่ึงเปนการจัดการประชุมรวมกันระหวาง Asian 
Network for GIS-Based Historical Studies (ANGIS) Japan และโครงการศึกษาความเชื่อมโยงทาง
วัฒนธรรมในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

2. บัณฑิตวิทยาลัยจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางบัณฑิต
วิทยาลัยกับ Center of Integrated Area Studies และ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto 
University เม่ือวันจันทรท่ี 5 มกราคม 2558 ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน เพ่ือสราง
เครือขายดานการศึกษา วิจัย และพัฒนาบุคลากรของท้ังสองสถาบันรวมกัน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  5.3   การเปล่ียนแปลงบัญชีผูใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมี
นโยบายในการปรับปรุงการใหบริการตางๆ บนระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย ท้ังดานโครงสราง
พ้ืนฐานของระบบเครื่องแมขาย และระบบเครือขาย เพ่ือใหระบบโดยรวมมีประสิทธิภาพและความม่ันคงดีข้ึน 
พรอมรองรับบริการตางๆ ท่ีมีอยูในปจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการระบบ Cloud ใหสามารถ
ทํางานไดตามวัตถุประสงค นั้น 

ศูนยคอมพิวเตอรไดดําเนินการดานตางๆ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีจะกระทบตอสมาชิก
ผูใชบริการ คือ การปรับปรุงระบบบัญชีผูใชงานใหเปนมาตรฐาน ดังนี ้

1. การใชงาน Web Services 
1.1 การใชงานในระบบใหมจะอยูบนพ้ืนฐานของการทํางานแบบ Single Sign On      

คือการระบุตัวตนเพียงครั้งเดียว สามารถใชบริการท่ีมีลักษณะเปน Web Services ไดทุกบริการโดยไมตอง 
Login ใหม 

1.2  เม่ือผูใชงานระบุตัวตนผานระบบ Single Sign On ผานแลว จะถูกโอนยายการ
ทํางานไปยังหนา Web portal ซ่ึงจะรวบรวมบริการตางๆ ท่ีผูใชงานมีสิทธิ์และใชงานบอย ใหเลือกใชงาน     
เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกผูใชงาน       

1.3 บริการ Web Services ตางๆ ไดแก 
1.3.1 SU web services เชน SU mail, ระบบทะเบียนออนไลน, TQF online,    

e-Document เปนตน 
1.3.2 Google App for education (@silpakorn.edu) เชน Gmail, Google 

doc, Google drive เปนตน 
1.3.3 Microsoft Office 365 (@su.ac.th) เชน Outlook (SU mail), Office 

suite, OneDrive เปนตน 
2.  การใชงาน Mail Services 

2.1 ผูใชงานทุกคนจะมี email account สองชุด คือ “xxxxxxxx_x@silpakorn.edu” 
ใชสําหรับ Gmail บนระบบ Google App for education และ “xxxxxxxx_x@su.ac.th” ใชสําหรับ 
Outlook บนระบบ  Microsoft Office 365 โดยมีจุดประสงคใหใช email account แบบแรก 
(@silpakorn.edu) เพ่ือเนนเรื่องการเรียนการสอนและการติดตอกับนักศึกษา สําหรับ email account     
แบบหลัง (@su.ac.th) ซ่ึงเปนชื่อระบบเดิมอยางเปนทางการของมหาวิทยาลัย เพ่ือเนนใชงานดานบริหาร
จัดการหรือติดตอกับหนวยงานตางๆ 

2.2 จดหมายในโดเมน (@su.ac.th) ขอมูลจดหมายในระบบบัญชีเดิมจะยังคงอยูและ  
ศูนยคอมพิวเตอรจะมีระบบโอนยายขอมูลมายังระบบใหมสําหรับผูใชงานท่ีตองการ โดยจะทําเปนตัวเลือกบน 

SU Web portal 
2.3 จดหมายท่ีจะเขามาใหมท้ังหมด ไมวาจะเปนชื่อบัญชีเดิมหรือชื่อบัญชีใหม จะถูกสง

เขากลองจดหมายใหมท้ังหมด (Microsoft Outlook) ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 
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2.4 ผูติดตอจากภายนอกยังสามารถใชชื่อบัญชีจดหมายเดิมในการสงจดหมายถึงผูใชงาน
ไดตามปกติ แตจดหมายท่ีตอบกลับระบบจะใชชื่อบัญชีใหมเทานั้น 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ หากคณะวิชาประสงคขอบัญชีผูใชงานใหกับอาจารยพิเศษ หรือ
ลูกจางเหมาโครงการ ซ่ึงไมใชบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถแจงขอมูลรายละเอียดของบุคคล
ดังกลาวไปยังศูนยคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินการเพ่ิมบัญชีผูใชงาน 

อนึ่ง คณะวิชา/หนวยงานท่ีมีปญหาการใชงานขอใหแจงไปยังศูนยคอมพิวเตอรเพ่ือรับทราบ
ปญหาและจะไดดําเนินการแกไขตอไป 
 

ปดประชุมเวลา 12.00 น. 

        

 (นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
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