
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 10/2558 

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
4. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
6. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
7. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
8. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
9. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 

10. ผศ.ดร.ภูวนาท   รัตนรังสิกุล รองคณบดีฝายบริหารและพระราชวังสนามจันทร     
    รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป 

11. ผศ.ดร.สมชาย  สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร 
12. ผศ.ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวิจัยและบริหารวิชาการ 

    และรักษาราชการแทนผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
13. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
14. รศ.ดร.จุไรรัตน   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
15. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
16. อ.มานพ  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
17. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิร ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
18. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
19. ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
20. ผศ.ดร.อริศร   เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
21. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 
22. อ.ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล กรรมการสภาคณาจารย แทนประธานสภาคณาจารย 

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุร ี
2. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
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ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   
  พระราชวังสนามจันทร 

2. อ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
3. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุร ี

ผูไมมาประชุม 

1. รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร    ติดราชการ
    และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

2. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ติดราชการ 
4. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป ติดราชการ 
5. อ.ดําริห    บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ติดราชการ 
6. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย ติดราชการ 

เปดประชุมเวลา 09.45 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ  ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 9/2558                      

เมื่อวันอังคารท่ี 12 พฤษภาคม 2558 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 การแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงข้ันตอนการเสนอหลักสูตรใหม โดยใหกองบริการการศึกษาจัดทําคําสั่ งรายช่ือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน น้ัน  

บัดน้ี กองบริการการศึกษาไดรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรตางๆ ในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2558 ดังน้ี 

 

คําสั่งที ่ หลักสูตร คณะวิชา 
จํานวน

อนุกรรมการ 
(คน) 

หมายเหตุ 

428/2558 
ลงวันที่ 16 

มีนาคม 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บัญชี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 

คณะวิทยาการจัดการ 6  

429/2558 
ลงวันที่ 16 

มีนาคม 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 

บัณฑิตวิทยาลัย 6  

606/2558 
ลงวันที่ 24 
เมษายน 

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 5  

623/2558 
ลงวันที่ 29 
เมษายน 

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 5  

630/2558 
ลงวันที่ 29 
เมษายน 

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 

บัณฑิตวิทยาลัย 10  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหอสมุด รอบท่ี 2 (ธันวาคม 2557 

- กุมภาพันธ 2558) และผลการวิเคราะหการเขาถึงฐานขอมูลออนไลนและ
ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (สิงหาคม 2557 - มีนาคม 2558) 
ประจําปการศึกษา 2557 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักหอสมุดกลางไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2557 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขพัฒนางานของสํานักหอสมุดกลางใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สามารถดําเนินงานไดอยางบรรลุเปาหมายสูงสุดและสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยแบงระยะเวลาการสํารวจเปน ปการศึกษาละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหวางเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2557 
และรอบที่ 2 ระหวางเดือนธันวาคม 2557 - กุมภาพันธ 2558 อีกทั้งไดดําเนินการวิเคราะหการเขาถึง
ฐานขอมูลออนไลนและปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ใหบริการผูใชไดตรงกับความตองการและสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหน่ึงในภารกิจของ
สํานักหอสมุดกลาง น้ัน 

ในการน้ี สํานักหอสมุดกลางไดรายงานผลดังน้ี 
1. ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหอสมุด รอบที่ 2 (ธันวาคม 2557 - กุมภาพันธ 

2558) ประจําปการศึกษา 2557 โดยสรุปผลความพึงพอใจในภาพรวมของผูใชบริการมีคาเฉลี่ย 4.05 (คาเฉลี่ย
เพิ่มข้ึนจากรอบที่ 1 จํานวน 0.03) ระดับความพึงพอใจมาก และจําแนกเปนรายดานไดดังน้ี 

(1) บุคลากรของหองสมุด  มีคาเฉลี่ย 4.35  ระดับความพึงพอใจมาก 
(2) ทรัพยากรสารสนเทศ  มีคาเฉลี่ย 3.98  ระดับความพึงพอใจมาก 
(3) กระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ย 4.17  ระดับความพึงพอใจมาก 
(4) กายภาพที่เหมาะสม  มีคาเฉลี่ย 4.00  ระดับความพึงพอใจมาก 
(5) สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน  มีคาเฉลี่ย 3.97  ระดับความพึงพอใจมาก 
(6) ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย  มีคาเฉลี่ย 4.00  ระดับความพึงพอใจมาก 
(7) การประชาสัมพันธ  มีคาเฉลี่ย 3.92  ระดับความพึงพอใจมาก 

2. ผลการวิเคราะหการเขาถึงฐานขอมูลออนไลนโดยใชสถิติการเขาถึงที่มีการบันทึกในระบบ
และปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศ โดยประมาณการ 12 เดือน (ปการศึกษา 2557) จากสถิติที่บันทึกใน
ระบบชวงเดือนสิงหาคม 2557 - มีนาคม 2558 โดยสรุปผลการวิเคราะหไดดังน้ี 

(1) ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนผูใชบริการที่มีสิทธ์ิยืม คือ 10 เลม : 1 คน 
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(2) การเขาถึงฐานขอมูลออนไลนที่บอกรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จํานวนทั้งสิ้น 1,224,237 ครั้ง โดยฐานขอมูลออนไลนที่มีการเขาถึงมากที่สุด         
3 อันดับ ไดแก 
 Science Direct  จํานวน 998,765 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 82.10 
 Wilson Database  จํานวน 114,177 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 9.39 
 IEEE/IET Electronic Library (IEL) จํานวน 29,865 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 2.46 

(3) การเขาถึงฐานขอมูลออนไลนที่บอกรับโดยสํานักหอสมุดกลาง จํานวนทั้งสิ้น 
1,499,375 ครั้ง โดยฐานขอมูลออนไลนที่มีการเขาถึงมากที่สุด 3 อันดับ ไดแก 
 One search จํานวน 1,485,536 ครั้ง คิดเปนรอยละ 99.08 
 J Stor  จํานวน 12,623 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 0.84 
 Matichon e-Library  จํานวน 685 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 0.05 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเขาถึงฐานขอมูลออนไลน ขอให
คณะวิชาเผยแพรประชาสัมพันธการเขาถึงฐานขอมูลออนไลนตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใชงานอยางทั่วถึง 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.2 บัณฑิตวิทยาลัยขอยกเลิกการเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

เก่ียวกับการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ภาคปกติ 

     
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ไดใหความ
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับที่ ..) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) และใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
พิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป น้ัน 

เน่ืองจากหลักสูตรดังกลาวยังไมไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จึงไมสามารถ
นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาได อีกทั้งคณะ
วิทยาศาสตรไดขอยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมหลักสูตรดังกลาวแลว ดังน้ัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดขอ
ยกเลิกการเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม (หลักสตูรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ภาคปกติ ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหกองนิติการนําสงเรื่องคืนใหบัณฑิตวิทยาลัยตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  2.5.3 ปฏิทินและหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

     

สรุปเรื่อง 
ดวยถึงกําหนดที่มหาวิทยาลัยตองดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แลว ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย                 
กองแผนงานจึงไดจัดทําปฏิทินและหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  2.5.4 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยใหม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยใหม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ อาคารศึกษา 3 ช้ัน 5           
คณะศึกษาศาสตร และหองประชุม 314-315 ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมใหอาจารยผูสอนไดตระหนักถึงบทบาทและภารกิจของการเปนอาจารยในระดับอุดมศึกษา เปนการ
เพิ่มพูนความรูและทักษะดานการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณและสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางกลุมอาจารยใหม ซึ่งกําหนดจํานวนผูเขาอบรมดังน้ี 

- วันที่ 15 มิถุนายน 2558 จํานวน 150 คน 
- วันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 จํานวน  50 คน 
ในการน้ี กองบริการการศึกษาไดประชาสัมพันธโครงการดังกลาว พรอมแนบรายช่ืออาจารยที่

มีอายุงานไมเกิน 3 ป (บรรจุในป 2555-2558) ไปยังคณะวิชาตางๆ แลวและหากมีผูแจงความจํานงเขารวม
โครงการในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 มากกวาจํานวนที่กําหนด กองบริการการศึกษาจะพิจารณาจัดอบรม
ครั้งตอไปในเดือนธันวาคม 2558 

อน่ึง รองอธิการบดีฝายวิชาการขอเรียนเชิญผูบริหารและคณบดีทุกทานเขารวมในพิธีเปด        
การอบรมในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 และรวมฟงบรรยาย เรื่อง บทบาทอาจารยที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาและ
ความจําเปนในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา โดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ขอใหคณบดีคณะวิชาสนับสนุนอาจารยที่มีอายุงานไมเกิน 3 ป (บรรจุ
ในป 2555-2558) เขารวมโครงการดังกลาว 
 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป 

พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร       
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ 
ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาบังคับกอน ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับ จํานวน  1 รายวิชา คือ รายวิชา 
614 391 การฝกงานในอุตสาหกรรม 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการ
ปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 

ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร       
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาบังคับกอน ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับ จํานวน        
1 รายวิชา คือ รายวิชา 619 391 การฝกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการ
ปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป 
 

  



 8

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

**  หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมีนาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
7/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารยภาวิณี  กาญจนาภา* 1. ผูชวยศาสตราจารยภาวิณี  กาญจนาภา*,** 
2. อาจารยวิสวัส  ทองธีรภาพ* 2. อาจารยวิสวัส  ทองธีรภาพ* 
3. อาจารยฐิติพร  สําราญศาสตร 3. อาจารยฐิติพร  สําราญศาสตร 
4. อาจารยณัฐพัชร  อภิวัฒนไพศาล 4. อาจารยเกตุวดี  สมบูรณทวี 
5. อาจารยจิตพนธ  ชุมเกตุ 5. อาจารยจิตพนธ  ชุมเกตุ 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารยพรหมมาตร  จินดาโชติ* 1. อาจารยพรหมมาตร  จินดาโชติ* 
2. อาจารยชิษณุพงศ  ศิริโชตินิศากร* 2. อาจารยชิษณุพงศ  ศิริโชตินิศากร* 
3. อาจารยบุษริน  วงศวิวัฒนา 3. อาจารยบุษริน  วงศวิวัฒนา 
4. อาจารยเกตุวดี  สมบูรณทวี 4. อาจารยระชานนท  ทวีผล 
5. อาจารยพนัชกร  สิมะขจรบุญ 5. อาจารยพนัชกร  สิมะขจรบุญ 
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โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมีนาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
7/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป          

พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ฉบับป  พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอแกไขคําอธิบายรายวิชา จํานวน        
1 รายวิชา คือ รายวิชา 517 314 ทฤษฎีการคํานวณ  

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป  พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
 ไมม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม 
ระเบียบวาระท่ี   4.1.3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2558) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปดหลักสูตร 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตาง  ๆ
 ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 944/2556 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ต้ังแตวันที่ 13 กรกฎาคม 
2556 เปนตนไป น้ัน  

เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกลาวใกลครบวาระการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 12 กรกฎาคม 
2558 ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเน่ือง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
แตงต้ังคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต (ชุดใหม) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุ
รถยนต โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายช่ือตอไปน้ี 

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
3. รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ภวพล คงชุม กรรมการ 
7. นายสหรัฐ มณีจันทร กรรมการและเลขานุการ 
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงต้ังตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.2.2 การแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารจัดการคณะที่เปนหนวยงานในกํากับ  

และคณะที่เปนสวนราชการซึ่งมีสวนงานเปนหนวยงานในกํากับ พ.ศ. 2547 ขอ 5 กําหนดใหคณะที่เปน
หนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย 

1. อธิการบดี ประธาน 
2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเสนอช่ือ กรรมการ 

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี จํานวน 3 คน 
3. รองอธิการบดี 1 คน กรรมการ 
4. คณบดี กรรมการและเลขานุการ 
เน่ืองจากใกลครบวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ดังน้ัน 

เพื่อใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเน่ือง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ 
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบใหเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
แตงต้ังเปนกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 3 ราย ดังน้ี 

1. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ  บุญยเกียรติ 
2. นายอภิสิทธ์ิ  ไลสัตรูไกล 
3. นายสุธี  ณ  ลําปาง  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการแตง ต้ังคณะกรรมการอํานวยการ                  
วิทยาลัยนานาชาติตามขอ 5 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารจัดการคณะที่เปนหนวยงาน
ในกํากับและคณะที่เปนสวนราชการซึ่งมีสวนงานเปนหนวยงานในกํากับ พ.ศ. 2547 ประกอบดวย 

1. อธิการบดี ประธาน 
2. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ  บุญยเกียรติ กรรมการ 
3. นายอภิสิทธ์ิ  ไลสัตรูไกล กรรมการ 
4. นายสุธี  ณ  ลําปาง กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  กรรมการ 
6. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการและเลขานุการ 

 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.3 การแตงต้ังคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1559/2556 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556 ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ต้ังแตวันที่ 18 สิงหาคม 
2556 เปนตนไป น้ัน 
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เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกลาวใกลครบวาระการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเน่ือง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงต้ัง 
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1559/2556 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556 ปฏิบัติหนาที่อีกวาระหน่ึง และให
นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงต้ังตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตาง  ๆ
 ไมม ี
   
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 รายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 1 ของ                    

ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษ ีคณะมัณฑนศิลป 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป  ไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการในโครงการเขียนหนังสือวิชาการเรื่อง “การออกแบบนิเทศศิลป” เพื่อ
ใชในการเรียนการสอนและขอตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 น้ัน 

ในการน้ี ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลปครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2558 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 รายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 2 ของ                    
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมั ติใหผู ชวยศาสตราจารย  ดร. เจษฎาวรรณ วิจิตร เวชการ               
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเขียนตํารา
เรื่อง “พันธุศาสตรระดับโมเลกุลประยุกต” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 
31 สิงหาคม 2558 น้ัน 

ในการน้ี ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ ไดสงรายงานผลความกาวหนา
ของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2558 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 
3/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาจากงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา
จากงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 85 ทุน ในวงเงิน 900,000 บาท (เกาแสนบาทถวน) โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. ทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีจํานวน 65 ทุน ทุนละ 11,000 บาท รวมเปน
เงิน 715,000 บาท (เจ็ดแสนหน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) 

2. ทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 10 ทุน ทุนละ 11,000 บาท รวมเปนเงิน 
110,000 บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นบาทถวน) 

3. ทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 10 ทุน 
ทุนละ 7,500 บาท รวมเปนเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาไดพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาตามสัดสวนของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 โดยคํานวณทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา 11 
คณะวิชา ตามจํานวนนักศึกษาที่สอบเขาศึกษาในแตละคณะวิชาตามวิธีการสอบปกติและไมรวมจํานวน
นักศึกษาโครงการพิเศษ ซึ่งไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยแลว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาจาก
งบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และใหกองกิจการนักศึกษาดําเนินการ
คัดเลือกนักศึกษาเขารับทุนการศึกษาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี วาระพิเศษ/2557  เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ไดใหความ
เห็นชอบวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะวิชา/หนวยงาน น้ัน 

ในการน้ี กองคลังไดสรุปการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ตามที่หนวยงานเสนอมา ดังน้ี 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

คณะอักษรศาสตร   จากเดิม  จํานวน  4,000,000.00  บาท 
       เปน  จํานวน  5,000,000.00  บาท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจาย
หมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ของหนวยงานตามที่กองคลังเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 เรื่องท่ีรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังน้ี 
1. ตามทีห่มอมเจากรณิกา จิตรพงศ พระธิดาในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจิตรเจริญ 

กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยพระศพอยูในพระบรม             
ราชานุเคราะหระหวางวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2558 ณ ทองพระโรง วังปลายเนิน ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยเห็นควรเปนเจาภาพในการสวดพระอภิธรรมศพภายหลังวันที่ 
14 พฤษภาคม 2558 น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปนเจาภาพในการสวดพระอภิธรรมศพหมอมเจา      
กรณิกา จิตรพงศ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานรวมเปนเจาภาพในวันดังกลาว 
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2. มหาวิทยาลัยกําหนดจัดการแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเฉลิม         
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ           
2 เมษายน 2558 และเน่ืองในโอกาสครบรอบ 72 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันที่ 14 พฤษภาคม-               
2 สิงหาคม 2558 (เวนวันจันทร) ณ หองแสดงนิทรรศการ ช้ัน 8 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีผลงานที่ไดรับรางวัล จํานวน 24 ช้ิน และรวมแสดงภายในงาน จํานวน 125 ช้ิน           
นอกจากน้ี ยังมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการสาธิตการพิมพภาพพิมพเอทช่ิง (Etching) การทําภาพพิมพ              
โมโนพริ้นตสีนํ้า (Monoprint) และภาพพิมพโฟมอัด (Styrofoam Relief Print) โดยนักศึกษาภาควิชา            
ภาพพิมพ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จึงขอเรียนเชิญผูที่สนใจเขารวมงานตามวัน-เวลา-
สถานที่ดังกลาว 

3. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกทานที่มีสวนรวมในการ
ชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหวในสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในโครงการจําหนายเสื้อ LET'S 
PRAY FOR NEPAL ของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี จะนํารายไดจากการจําหนายเสื้อดังกลาว ประมาณ 1,200,000 บาท 
สงมอบใหสภากาชาดไทยตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

            
ปดประชุมเวลา 10.10 น. 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


