รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 10/2558
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
…………….………………..

ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย
ศ.ถาวร
อ.ปญจพล
รศ.วัฒนา
อ.อํามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.ดร.ภูวนาท

ถาวรเวช
ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
โกอุดมวิทย
เหลาพูนพัฒน
เกาศัลย
ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
รัตนรังสิกุล

11. ผศ.ดร.สมชาย
12. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์

สําเนียงงาม
อุนอารมยเลิศ

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

อยูยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
เอี่ยมสะอาด
จันทรศิริ
ธารทัศนวงศ
เผาทองจีน
เทียนประเสริฐ
ศิริกุลชยานนท
พิธพรชัยกุล

รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.มานพ
รศ.ดร.เกษร
รศ.ดร.ปานใจ
ผศ.ฉัตรชัย
ผศ.ดร.อริศร
อ.ดร.ปรมพร
อ.ดร.คุณัตว

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดาวลอย
กาญจนมณีเสถียร
2. อ.ดร.ภวพล
คงชุม
3. รศ.ดร.พิทักษ
ศิริวงศ
4. อ.ดร.ศักดิพันธ
ตันวิมลรัตน

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
รองคณบดีฝายบริหารและพระราชวังสนามจันทร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวิจัยและบริหารวิชาการ
และรักษาราชการแทนผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหอศิลป
กรรมการสภาคณาจารย แทนประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดี เพชรบุรี
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง

2
ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ดร.ธงชัย
2. อ.ดร.พีรพัฒน
3. อ.ดร.สุภาพ

เตโชวิศาล
ยางกลาง
เกิดแสง

รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

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

เขียววิชัย

2.
3.
4.
5.
6.

อิงคพัฒนากุล
ขัตติยพิกุล
ตรีตรง
บรรณวิทยกิจ
จงเสรีจิตต

รศ.ดร.วศิน
ผศ.ดร.สมพิศ
ผศ.เอกพงษ
อ.ดําริห
รศ.ดร.บุญศรี

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ประธานสภาคณาจารย

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 09.45 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2558
เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุมคณบดีครั้ง ที่ 13/2545 เมื่อวันอัง คารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความ
เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการเสนอหลั ก สู ต รใหม โดยให ก องบริ ก ารการศึ ก ษาจั ดทํ าคํ าสั่ ง รายชื่ อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น
บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรตางๆ ในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2558 ดังนี้
คําสั่งที่

หลักสูตร

428/2558
ลงวันที่ 16
มีนาคม
พ.ศ. 2558
429/2558
ลงวันที่ 16
มีนาคม
พ.ศ. 2558
606/2558
ลงวันที่ 24
เมษายน
พ.ศ. 2558
623/2558
ลงวันที่ 29
เมษายน
พ.ศ. 2558
630/2558
ลงวันที่ 29
เมษายน
พ.ศ. 2558

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บัญชี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

จํานวน
คณะวิชา
อนุกรรมการ
(คน)
คณะวิทยาการจัดการ
6

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

บัณฑิตวิทยาลัย

6

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

บัณฑิตวิทยาลัย

5

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

บัณฑิตวิทยาลัย

5

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

บัณฑิตวิทยาลัย

10

หมายเหตุ
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหอสมุด รอบที่ 2 (ธันวาคม 2557
- กุมภาพันธ 2558) และผลการวิเคราะหการเขาถึงฐานขอมูลออนไลนและ
ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (สิง หาคม 2557 - มีนาคม 2558)
ประจําปการศึกษา 2557 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามที่สํานักหอสมุดกลางไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2557 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขพัฒนางานของสํานักหอสมุดกลางใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถดําเนินงานไดอยางบรรลุเปาหมายสูงสุดและสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยแบงระยะเวลาการสํารวจเปน ปการศึกษาละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหวางเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2557
และรอบที่ 2 ระหวางเดือนธั นวาคม 2557 - กุม ภาพันธ 2558 อีก ทั้ง ไดดํา เนินการวิเ คราะหก ารเข าถึ ง
ฐานขอมูลออนไลนและปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ใหบริการผูใชไดตรงกับความตองการและสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิท ยาลัย ซึ่งเปนหนึ่งในภารกิจของ
สํานักหอสมุดกลาง นั้น
ในการนี้ สํานักหอสมุดกลางไดรายงานผลดังนี้
1. ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหอสมุด รอบที่ 2 (ธันวาคม 2557 - กุมภาพันธ
2558) ประจําปการศึกษา 2557 โดยสรุปผลความพึงพอใจในภาพรวมของผูใชบริการมีคาเฉลี่ย 4.05 (คาเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจากรอบที่ 1 จํานวน 0.03) ระดับความพึงพอใจมาก และจําแนกเปนรายดานไดดังนี้
(1) บุคลากรของหองสมุด
มีคาเฉลี่ย 4.35 ระดับความพึงพอใจมาก
(2) ทรัพยากรสารสนเทศ
มีคาเฉลี่ย 3.98 ระดับความพึงพอใจมาก
(3) กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
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 โดยสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
(1) ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนผูใชบริการที่มีสิทธิ์ยืม คือ 10 เลม : 1 คน
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(2) การเขาถึงฐานขอมูลออนไลนที่บอกรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จํานวนทั้ง สิ้น 1,224,237 ครั้ง โดยฐานขอ มูล ออนไลน ที่ มีก ารเข าถึง มากที่สุ ด
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) การเข า ถึ ง ฐานข อ มู ล ออนไลน ที่ บ อกรั บ โดยสํ า นั ก หอสมุ ด กลาง จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
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
ที่ประชุม รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อใหเ กิดประโยชนสูงสุดตอ การเขาถึง ฐานขอมูลออนไลน ขอให
คณะวิชาเผยแพรประชาสัมพันธการเขาถึงฐานขอมูลออนไลนตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใชงานอยางทั่วถึง
ระเบียบวาระที่ 2.5.2

บัณฑิตวิทยาลัยขอยกเลิกการเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิล ปากร
เกี่ ย วกั บ การกํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
หลักสูตรปรัช ญาดุษ ฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ภาคปกติ

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ ป ระชุม คณบดีครั้ ง ที่ 21/2557 เมื่อ วันอั ง คารที่ 28 ตุล าคม 2557 ได ใหค วาม
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบั บ ที่ ..) ของหลัก สูตรปรัช ญาดุษฎี บัณ ฑิต สาขาวิ ชานิ ติวิท ยาศาสตร และงานยุติ ธรรม (หลั ก สูต รพหุ
วิท ยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) และใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
พิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป นั้น
เนื่องจากหลัก สูตรดัง กลาวยัง ไมไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิท ยาลัย จึง ไมส ามารถ
นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาได อีกทั้งคณะ
วิทยาศาสตรไดขอยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมหลักสูตรดังกลาวแลว ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดขอ
ยกเลิกการเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ภาคปกติ ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และใหกองนิติการนําสงเรื่องคืนใหบัณฑิตวิทยาลัยตอไป
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ระเบียบวาระที่ 2.5.3

ปฏิทินและหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ดวยถึง กํา หนดที่ ม หาวิท ยาลัย ตอ งดํา เนิ นการจัด ทํา งบประมาณรายจายจากเงิน รายได
ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2559 แลว ดัง นั้น เพื่อ ใหก ารดําเนิน การดัง กลาวเปนไปดวยความเรียบรอ ย
กองแผนงานจึ ง ได จัด ทํ า ปฏิ ทิน และหลั ก เกณฑก ารจั ดทํ า งบประมาณรายจา ยจากเงิ นรายได ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.4

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยใหม มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศัก ยภาพอาจารยใหม มหาวิทยาลัย
ศิล ปากร ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุม หลวงพอวัดไรขิง อุป ถัม ภ อาคารศึก ษา 3 ชั้น 5
คณะศึก ษาศาสตร และหองประชุม 314-315 ชั้น 3 สํานัก งานอธิก ารบดี ตลิ่ง ชัน โดยมีวัตถุป ระสงคเ พื่อ
สงเสริมใหอาจารยผูสอนไดตระหนักถึงบทบาทและภารกิจของการเปนอาจารยในระดับอุดมศึกษา เปนการ
เพิ่มพูนความรูและทักษะดานการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณและสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางกลุมอาจารยใหม ซึ่งกําหนดจํานวนผูเขาอบรมดังนี้
- วันที่ 15 มิถุนายน 2558
จํานวน 150 คน
- วันที่ 16-17 มิถุนายน 2558
จํานวน 50 คน
ในการนี้ กองบริการการศึกษาไดประชาสัมพันธโครงการดังกลาว พรอมแนบรายชื่ออาจารยที่
มีอายุงานไมเกิน 3 ป (บรรจุในป 2555-2558) ไปยังคณะวิชาตางๆ แลวและหากมีผูแจงความจํานงเขารวม
โครงการในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 มากกวาจํานวนที่กําหนด กองบริการการศึกษาจะพิจารณาจัดอบรม
ครั้งตอไปในเดือนธันวาคม 2558
อนึ่ง รองอธิการบดีฝายวิชาการขอเรียนเชิญผูบริห ารและคณบดีทุกทานเขารวมในพิธีเปด
การอบรมในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 และรวมฟงบรรยาย เรื่อง บทบาทอาจารยที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาและ
ความจําเปนในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา โดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอใหคณบดีคณะวิชาสนับสนุนอาจารยที่มีอายุงานไมเกิน 3 ป (บรรจุ
ในป 2555-2558) เขารวมโครงการดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
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ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
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4.1
4.1.1
4.1.1.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับ ป
พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาบังคับกอน ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับ จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา
614 391 การฝกงานในอุตสาหกรรม
โดยเริ่ม ใชตั้ง แตภาคการศึก ษาพิเ ศษฤดู รอน ปก ารศึก ษา 2557 เป นตนไป ซึ่ ง ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการ
ปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส
ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการ
ปรับปรุง แกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาบั งคับกอน ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบัง คับ จํานวน
1 รายวิชา คือ รายวิชา 619 391 การฝกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส
โดยเริ่ม ใชตั้ง แตภาคการศึก ษาพิเ ศษฤดู รอน ปก ารศึก ษา 2557 เป นตนไป ซึ่ ง ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการ
ปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดว ยคณะวิ ท ยาการจั ดการประสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรบริ ห ารธุร กิจ บั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
การตลาด ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีส าระในการปรับ ปรุง แกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยป ระจํา
หลักสูตร ดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ
โดยเริ่ม ใชตั้ง แตเ ดือนมีนาคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
7/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มี มติให ความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สูตรบริห ารธุร กิ จ บัณฑิ ต
สาขาวิชาการตลาด ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่ม ใชตั้ง แตเ ดือนมีนาคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
7/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มี มติให ความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สูตรบริห ารธุร กิ จ บัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าวิท ยาการคอมพิ วเตอร ฉบั บ ป
พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับ ปรุง แกไขคือ ขอแกไขคําอธิบ ายรายวิชา จํานวน
1 รายวิชา คือ รายวิชา 517 314 ทฤษฎีการคํานวณ
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การเปดหลักสูตรใหม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ความเห็ น ชอบหลั ก สู ตรปรั ช ญาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิท ยาลัยศิลปากรที่ 944/2556 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ไดแตง ตั้ง
คณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม
2556 เปนตนไป นั้น
เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกลาวใกลครบวาระการปฏิบัติห นาที่ในวันที่ 12 กรกฎาคม
2558 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต (ชุดใหม)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุ
รถยนต โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้
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
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.2.2

การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารจัดการคณะที่เปนหนวยงานในกํากับ
และคณะที่เ ปนสวนราชการซึ่ง มีสวนงานเปนหนวยงานในกํากับ พ.ศ. 2547 ขอ 5 กําหนดใหคณะที่เ ปน
หนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธาน
2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเสนอชื่อ กรรมการ
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี จํานวน 3 คน
3. รองอธิการบดี 1 คน
กรรมการ
4. คณบดี
กรรมการและเลขานุการ
เนื่องจากใกลครบวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ดังนั้น
เพื่อใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบใหเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
แตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ
2. นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล
3. นายสุธี ณ ลําปาง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการอํ า นวยการ
วิทยาลัยนานาชาติตามขอ 5 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารจัดการคณะที่เปนหนวยงาน
ในกํากับและคณะที่เปนสวนราชการซึ่งมีสวนงานเปนหนวยงานในกํากับ พ.ศ. 2547 ประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธาน
2. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ
กรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล
กรรมการ
4. นายสุธี ณ ลําปาง
กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
กรรมการ
6. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการและเลขานุการ
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.3

การแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1559/2556 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิก ารมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้ง แตวันที่ 18 สิง หาคม
2556 เปนตนไป นั้น
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เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกลาวใกลครบวาระการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1559/2556 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556 ปฏิบัติหนาที่อีกวาระหนึ่ง และให
นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของ
ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ยอนุ มั ติใ ห ผู ชว ยศาสตราจารยอ าวิ น อิ น ทรั ง ษี คณะมัณ ฑนศิล ป ไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการในโครงการเขียนหนังสือวิชาการเรื่อง “การออกแบบนิเทศศิลป” เพื่อ
ใชในการเรียนการสอนและขอตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรัง ษี ไดสง รายงานผลความก าวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลปครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป
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ระเบียบวาระที่ 4.5.2

รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิ จิ ต รเวชการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเขียนตํารา
เรื่อง “พันธุศาสตรระดับโมเลกุลประยุกต” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่
31 สิงหาคม 2558 นั้น
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ ไดสงรายงานผลความกาวหนา
ของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม พูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 28
กุมภาพันธ 2558 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่
3/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระเบียบวาระที่ 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
รายละเอียดดังนี้
1. ทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 65 ทุน ทุนละ 11,000 บาท รวมเปน
เงิน 715,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
2. ทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 10 ทุน ทุนละ 11,000 บาท รวมเปนเงิน
110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)
3. ทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 10 ทุน
ทุนละ 7,500 บาท รวมเปนเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริห ารทุนการศึกษาไดพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาตามสัดสวนของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 โดยคํานวณทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา 11
คณะวิชา ตามจํานวนนัก ศึก ษาที่ส อบเขาศึก ษาในแตล ะคณะวิชาตามวิธีก ารสอบปกติและไมร วมจํานวน
นักศึกษาโครงการพิเศษ ซึ่งไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยแลว
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุม ได พิจ ารณาแล ว มี ม ติ ให ค วามเห็ น ชอบการจั ด สรรทุ น อุด หนุ น การศึ ก ษาจาก
งบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และใหกองกิจการนักศึกษาดําเนินการ
คัดเลือกนักศึกษาเขารับทุนการศึกษาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.4

การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวีย น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดี วาระพิเศษ/2557 เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ไดใหความ
เห็นชอบวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะวิชา/หนวยงาน นั้น
ในการนี้ กองคลัง ได ส รุป การขอเปลี่ย นแปลงวงเงิ นยื ม ทดรองจ า ยหมุน เวี ย น ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ตามที่หนวยงานเสนอมา ดังนี้
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
คณะอักษรศาสตร
จากเดิม
จํานวน 4,000,000.00 บาท
เปน
จํานวน 5,000,000.00 บาท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มีม ติใ หความเห็น ชอบการขอเปลี่ย นแปลงวงเงินยืม ทดรองจา ย
หมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ของหนวยงานตามที่กองคลังเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
เรื่องที่รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. ตามทีห่ มอมเจากรณิกา จิตรพงศ พระธิดาในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจิตรเจริญ
กรมพระยานริ ศ รานุ วั ด ติ ว งศ สิ้ น ชี พิ ตั ก ษั ย เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยพระศพอยู ใ นพระบรม
ราชานุเคราะหระหวางวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2558 ณ ทองพระโรง วังปลายเนิน ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยเห็นควรเปนเจาภาพในการสวดพระอภิธรรมศพภายหลังวันที่
14 พฤษภาคม 2558 นั้น
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ไดกํ าหนดเปน เจ าภาพในการสวดพระอภิ ธรรมศพหม อมเจ า
กรณิกา จิตรพงศ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานรวมเปนเจาภาพในวันดังกลาว
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2. มหาวิทยาลัยกําหนดจัดการแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ ครั้ง ที่ 4 เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
2 เมษายน 2558 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันที่ 14 พฤษภาคม2 สิงหาคม 2558 (เวนวันจันทร) ณ หองแสดงนิทรรศการ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี ผลงานที่ ไดรับรางวัล จํ านวน 24 ชิ้น และรวมแสดงภายในงาน จํานวน 125 ชิ้ น
นอกจากนี้ ยัง มีการจัดกิจ กรรมทางวิชาการสาธิตการพิมพภาพพิม พเ อทชิ่ง (Etching) การทําภาพพิม พ
โมโนพริ้นตสีน้ํา (Monoprint) และภาพพิมพโฟมอัด (Styrofoam Relief Print) โดยนัก ศึกษาภาควิชา
ภาพพิมพ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จึง ขอเรียนเชิญ ผูที่สนใจเขารวมงานตามวัน -เวลาสถานที่ดังกลาว
3. มหาวิท ยาลัยขอขอบคุณผูบ ริหาร คณาจารย และบุคลากรทุก ทานที่มีสวนรวมในการ
ชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหวในสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในโครงการจําหนายเสื้อ LET'S
PRAY FOR NEPAL ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะนํารายไดจากการจําหนายเสื้อดังกลาว ประมาณ 1,200,000 บาท
สงมอบใหสภากาชาดไทยตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 10.10 น.
(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

