
 

 

รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 11/2558 

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

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

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญส่ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
3. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี 
4. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  
5. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
6. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    
7. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
8. อ.อ ามฤทธิ์   ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
9. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    

10. ผศ.ชวลิต   ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
11. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์         
12. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
13. รศ.ดร.เกษร  จันทร์ศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ   
14. ผศ.ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ  

 รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
15. ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  
   และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

2.  ผศ.ดร.เชาวรีย์  อรรถลังรอง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  รศ.วัฒนา   เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
4.  ผศ.ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
5.  รศ.ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   
6. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   
7. ผศ.ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
8. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
9. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

10. อ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง     
11. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
12. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.ดร.นนท์  คุณค  าชู  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
2. อ.ดร.พีรพัฒน์  ยางกลาง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       
พระราชวังสนามจันทร์ 

2. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
3. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  อ.ด าริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  ติดราชการ 
2. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    ติดราชการ 
3. อ.ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ ผู้อ านวยการหอศิลป์   ติดราชการ 

 
เปิดประชุมเวลา 09.50 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ  ดังนี  

 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2558         

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ครั งที่ 10/2558 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3  เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  2.4  เรื่องรับทราบด้านวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังนี  
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา       

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 จ านวน 4 รายวิชา คือ 
1.1 รายวิชา 802 104 Computer Graphics and Design I ของนักศึกษาจ านวน  6 ราย 
1.2 รายวิชา 084 103 Computer Information Technology and Communication   

ของนักศึกษาจ านวน  2 ราย 
รายวิชาที่ 1-2 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกค่าระดับคะแนนผลการศึกษา 

ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครั งที่ 
2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 

1.3 รายวิชา 803 262 การบันทึกเสียงเบื องต้น กลุ่ม 1 ของนักศึกษาจ านวน  6 ราย 
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกค่าระดับคะแนนผลการศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครั งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 

1.4 รายวิชา 803 402 การศึกษารายบุคคล กลุ่ม 6 ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย 
เนื่องจากนักศึกษาลาป่วยและไม่ได้เข้าตรวจจุลนิพนธ์ครั งที่ 3 จึงได้ให้ค่าระดับคะแนนผลการศึกษาเป็น I     
ภายหลังได้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนผลการศึกษาจาก I เป็น F โดยอัตโนมัติ ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจาก         
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครั งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2558 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแล้ว 

2. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา       
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 215 203 วิธีวิจัยทางศิลปะ             
ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งรายงานของนักศึกษา ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ครั งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 
20 พฤษภาคม 2558 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของ

นิสิตนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัย

และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความ      
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือน าผลการส ารวจไปใช้ประกอบการ
ประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย นั น   

ในการนี   ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความ    
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มายังมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลการประเมินอย่างละเอียด  โดยมีผลการประเมิน ดังนี  

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ   
1.1  ด้านความรู้ความสามารถพื นฐาน   
1.2  ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ   
1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.3400 คะแนน (ร้อยละ 

86.80) เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินของส านักงาน ก.พ.ร. ได้เท่ากับ 5.0000 คะแนน ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบผลคะแนนของส านักงาน ก.พ.ร. กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับคะแนนเท่าเดิม คือ 5.0000 
คะแนน  

2. ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ  
2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน   
2.2  ด้านการให้บริการ  
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับพอใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.8839 คะแนน (ร้อยละ 

77.68) เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินของส านักงาน ก.พ.ร. ได้เท่ากับ 3.5360 คะแนน ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบผลคะแนนของส านักงาน ก.พ.ร. กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับคะแนน 2.8740 คะแนน 
เพ่ิมขึ น 0.662 คะแนน (เพ่ิมขึ นร้อยละ 3.31) 

แผนภูมิที่ 1  เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรใน
ภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 
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ตารางที ่ 1    สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวม และจ าแนกเป็น   
รายด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 

ด้าน คะแนนเต็ม 
ปีงบประมาณ การเพิม่ 

/ ลดลง 
ผลประเมินตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. 

2555 2556 2557 2555 2556 2557 

 
1. ความรู้ความสามารถ  
   พื นฐาน 

 
คะแนนเฉลี่ย (5) 

 
4.1044 

 
4.2467 

 
4.3640 

 
0.1173 

   

ร้อยละ (100.00) (82.09) (84.93) (87.28) (2.35)    
2. ความรู้ความสามารถทาง   
   วิชาการ 

คะแนนเฉลี่ย (5) 4.1182 4.2667 4.3600 0.0933    
ร้อยละ (100.00) (82.36) (85.33) (87.20) (1.87)    

3. คุณธรรม จริยธรรม และ   
   จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

คะแนนเฉลี่ย (5) 4.4744 4.5703 4.2960 -0.2743    
ร้อยละ (100.00) (89.49) (91.41) (85.92) (-5.49)  

 
  

รวม 
คะแนนเฉลี่ย (5) 4.2323 4.3612 4.3400 -0.0212 

4.9300 5.0000 5.0000 
ร้อยละ (100.00) (84.65) (87.22) (86.80) (-0.42) 

ตารางที ่ 2  สรุปความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวม และจ าแนกเป็น       
รายด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 

ด้าน / ประเด็น คะแนนเต็ม 
ปีงบประมาณ การเพิม่ 

/ ลดลง 
ผลประเมินตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. 

2555 2556 2557 2555 2556 2557 
 
(1) ด้านการจัด 
     การเรียนการสอน 

 
คะแนนเฉลี่ย (5) 

 
3.7580 

 
3.7997 

 
3.9386 0.1389 

   

ร้อยละ (100.00) (75.16) (75.99) (78.77) (2.78) 
 

   

1. การจัดหลักสูตรการเรียน 
   การสอน 

คะแนนเฉลี่ย (5) 3.8050 3.9150 4.0597 0.1447    
ร้อยละ (100.00) (76.10) (78.30) (81.19) (2.89)    

2. อาจารย์ผู้สอน คะแนนเฉลี่ย (5) 3.9869 4.0381 4.2347 0.1966    
 ร้อยละ (100.00) (79.74) (80.76) (84.69) (3.93)    
3. สื่อ/เอกสารและอปุกรณ์

ประกอบการเรียนการสอน 
คะแนนเฉลี่ย (5) 3.6250 3.6238 3.7140 0.0902    
ร้อยละ (100.00) (72.50) (72.48) (74.28) (1.80)    

4. สถานที่ส าหรับการจัดการ   
   เรียนการสอน 
 

คะแนนเฉลี่ย (5) 3.6150 3.6217 3.7458 0.1241    
ร้อยละ (100.00) (72.30) (72.43) (74.92) (2.49) 

   

 
(2 ) ด้านการใหบ้ริการ 

 
คะแนนเฉลี่ย (5) 

 
3.5854 

 
3.6375 

 
3.8292 

 
0.1917 

 

ร้อยละ (100.00) (71.71) (72.73) (76.58) (3.85)    

1. การให้บริการด้านวิชาการ 
 

คะแนนเฉลี่ย (5) 
 

3.6282 
 

3.6386 
 

3.8510 0.2124 
   

ร้อยละ (100.00) (72.56) (72.77) (77.02) (4.25)    
2. การให้บริการทัว่ไป คะแนนเฉลี่ย (5) 3.5425 3.6363 3.8074 0.1711    

ร้อยละ (100.00) (70.85) (72.73) (76.15) (3.42)  
 

  

รวม 
คะแนนเฉลี่ย (5) 3.6717 3.7186 3.8839 0.1653 

2.6860 2.8740 3.5360 
ร้อยละ (100.00) (73.43) (74.37) (77.68) (3.31) 
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 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินตามตัวชี วัด ก.พ.ร. ค่าร้อยละและคะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557  มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี  

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินตามตัวชี วัด ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับค่าคะแนนเท่าเดิม 
คือ 5.0000 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจระดับมาก โดยด้านที่มีความ      
พึงพอใจสูงสุดคือ ด้านความรู้ความสามารถพื นฐาน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.3640 คะแนน (ร้อยละ 87.28) และด้าน
ที่มีความพึงพอใจต่ าสุดคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.2960 
คะแนน (ร้อยละ 85.92) ทั งนี  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นด้านเดียวที่มีความ       
พึงพอใจลดลง ร้อยละ 5.49   

 

แผนภูมิที่ 2  เปรียบเทียบร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจ าแนกเป็น      
รายด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 

 
 

2. ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินตามตัวชี วัด ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับค่าคะแนนเพ่ิมขึ น       
คือ 3.5360 คะแนน เพ่ิมขึ น 0.662 คะแนน โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.9386 คะแนน (ร้อยละ 78.02)  ส าหรับประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ อาจารย์ผู้สอน 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.2347 คะแนน (ร้อยละ 84.69) และประเด็นที่มีความพึงพอใจต่ าสุดคือ สื่อ/เอกสารและ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.7140 คะแนน (ร้อยละ 74.28) ทั งนี  เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมแล้วพบว่า นิสิตนักศึกษามีร้อยละความพึงพอใจเพ่ิมขึ นในทุกประเด็น โดยเพิ่มขึ นเฉลี่ยร้อยละ 3.23  

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบร้อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา จ าแนกเป็นรายด้าน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 
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โดยมหาวิทยาลัยจะได้น าผลการส ารวจดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการเพ่ือให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมขึ น
ต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
ทั งนี  ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ ส ารวจและปรับปรุงศักยภาพด้านการจัดการเรียนการ

สอนและการให้บริการในประเด็นสื่อ/เอกสาร และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน รวมทั งคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

อนึ่ง ประธานมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
รับผิดชอบในด้านระบบการลงทะเบียน 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.2 การเสนอวารสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิง

วารสารไทย (TCI) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ ก.พ.อ. ได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 โดยก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั งรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์หรือวารสารออนไลน์ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติ        
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557     
ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการ จ านวน 7 ฉบับ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยยอมรับ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ      
ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นั น 

ในการนี  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวารสารทางวิชาการเพ่ือกลั่นกรองวารสาร
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการครั งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 (การพิจารณาครั งที่ 2) และ          
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการครั งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เห็นควรให้
แจ้งคณะวิชาทราบว่า ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จะเปิดรับตรวจสอบคุณภาพวารสารชื่อใหม่หรือ
วารสารที่ถูกประเมินคุณภาพเป็นกลุ่ม 3 อีกครั งในเดือนมกราคม 2559 ดังนั น หากต้องการให้วารสาร       
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ขอให้คณะวิชา
ด าเนินการส่งแบบฟอร์มการคัดเลือกวารสารเพ่ือเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โดยเตรียมส าเนาผลการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ เล่มวารสารย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) หรือเล่มวารสารที่ตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ       
(นับจากปี พ.ศ. 2558) ส่งให้ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยเพ่ือขอรับการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล  TCI  
ภายในเดือนมกราคม 2559  

ทั งนี  TCI ได้ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2558 - 31 ธันวาคม 2562  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.3 การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ Veridian E-Journal ที่อยู่ใน 
  ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รอบท่ี 3 พ.ศ. 2558  
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI  รอบท่ี 3 พ.ศ. 2558  (ข้อมูลส าหรับการประเมินตั งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 
2557) โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 
2562 นั น 

ในการนี  TCI ได้แบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1. วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ซ่ึงจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป 
2. วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

และอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
3. วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพและอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 

TCI ในอนาคต 
ทั งนี   TCI ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 

พ.ศ.  2558 ( เมื่ อวันที่  31 พฤษภาคม 2558) โดยประกาศผลผ่ านเว็บไซต์  http://www.kmutt. 
ac.th/jif/public_html/announcement_58.php ซึ่งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ Veridian     
E-Journal จ านวน 2 สาขา ที่อยู่ในความดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย มีผลการประเมินอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ดังนี  
 

ชื่อวารสาร/สาขา ก าหนดออก ภาษา หมายเหตุ 
Veridian E-Journal, Silpakorn  
University  สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์           

- ฉบับมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศลิปะ 

 ก าหนดออก 3 ฉบับ/ปี  
- ฉบับ International                   
  ก าหนดออก 2 ฉบับ/ปี   

- ไทย 
 
 
- อังกฤษ  

1. เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส ์
2. ปี พ.ศ. 2557 เผยแพร่บทความรวม  
   จ านวน 313  เรื่อง (ฉบับมนุษยศาสตร์  
   สังคมศาสตร์ และศิลปะ จ านวน 273 เรื่อง 

ฉบับ International จ านวน 40 เรื่อง)                 
Veridian E-Journal Science and 
Technology Silpakorn University 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  2 ฉบับ/ปี    ไทย-อังกฤษ  1. เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส ์
2. เป็นวารสารใหม่  
3. ปี พ.ศ. 2557 เผยแพร่บทความ จ านวน  
   34 เรื่อง 

โดยวารสารทั ง 2 สาขา มีวัตถุประสงค์เ พ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความจากผลงานวิจัย 
เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการตระหนักถึงความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา (E-Education)  ค้นคว้า วิจัย เป็นแหล่งกลางในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและวิทยาการ
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ความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้แก่สาธารณชนทั่วไป และเพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการไปสู่ระดับชาติ
และนานาชาติ 

อนึ่ง เพ่ือให้วารสารวิชาการดังกล่าวได้พัฒนาคุณภาพตามกลุ่มการรับรองคุณภาพวารสาร    
ของ TCI ให้สูงขึ น บัณฑิตวิทยาลัยจะหารือกับคณะกองบรรณาธิการวารสาร เพ่ือทบทวนวัตถุประสงค์และ
นโยบายการจัดท าวารสารวิชาการดังกล่าวทั ง 2 สาขาต่อไป     

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ          

โลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2555  โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี   

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 
7/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร.สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์* 1. อาจารย์ ดร.สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  อนุรัตนานนท์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  อนุรัตนานนท์ 
3. อาจารย์วิชัย  จันทรักษา 3. อาจารย์ธนาธร  เกรอต 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  ลีลากวีวงศ ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์  หงษ์สุวรรณ* 
5. อาจารย์มนตรี  พิพัฒน์ไพบูลย์ 5. อาจารย์บัญญัติ  พันธ์ประสิทธิ์เวช 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

ฉบับปี พ.ศ. 2556  
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตร   
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุง
แก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี   

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 
7/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553

  
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 34 รายวิชา  

โดยเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี      
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ กล่อมจิตร* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร* 
2. อาจารย์ ดร.กัญจนา  ทองสนิท* 2. อาจารย์ ดร.กัญจนา  ทองสนิท* 
3. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย  แซ่เหล่ม* 3. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย  แซ่เหล่ม 
4. อาจารย์ ดร.คเณศ  พลอยดนัย 4. อาจารย์ ดร.คเณศ  พลอยดนัย* 
5. อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์  รังกุพันธ์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  ลีลากวีวงศ ์
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 
2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี   

หมายเหตุ : สัญลักษณ์   *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  **  หมายถึง เปลี่ยนแปลงชื่อสกุล     
 

โดยเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 
8/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรทีมี่ผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม                

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม                
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยก าหนดเปิดสอนตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นไป และก าหนดรับนักศึกษาปีละ 120 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 8/2558        
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบาง
ประเด็น ทั งนี  คณะวิทยาการจัดการได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร.กฤษฎา  พัชราวนิช* 1. อาจารย์ ดร.กฤษฎา  พรประภา*,** 
2. อาจารย์ ดร.มัลทิกา  ศิริพิศ* 2. อาจารย์ ดร.มัลทิกา  ศิริพิศ* 
3. อาจารย์ ดร.อัฏฐมา  นิลนพคุณ* 3. อาจารย์ ดร.อัฏฐมา  นิลนพคุณ* 
4. อาจารย์ ดร.เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต 4. อาจารย์ ดร.เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต 
5. อาจารย์ ดร.ณฤทธิ์พล  บุณยเกียรติ 5. อาจารย์ ดร.ชวนชื่น  อัคคะวณิชชา 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และให้น าเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปิดหลักสูตรใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการได้เสนอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) โดย
ก าหนดเปิดสอนตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และก าหนดรับนักศึกษาปีละ 150 คน     
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทั งนี  คณะวิทยาการจัดการได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2558) และให้น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปิดหลักสูตร 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การด าเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสอบคัดเลือก                  

เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั งที่ 23/2557 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ได้ให้ความ
เห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558 ไปแล้วนั น 

ในการนี  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558 หมวดค่าใช้สอย
ในส่วนของค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และค่าอาหารในการจัดเลี ยงส าหรับ
การประชุม 
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ทั งนี  ได้ก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการ (ใหม่) แล้ว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเสนอ และให้น าเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ (ใหม่) ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวางระบบ         
  และจัดท าข้อบังคับระเบียบเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 199/2554 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 แต่งตั ง
คณะอนุกรรมการจัดท าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรและระบบบริหารงานในก ากับของรัฐ       
และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ได้เห็นชอบ (ร่าง)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
ด าเนินการต่อไป นั น 

เนื่องจากขณะนี  (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... อยู่ ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางระบบบริหารงานด้าน    
ต่างๆ รวมทั งเตรียมการจัดท าข้อบังคับและระเบียบต่างๆ เพ่ือให้พร้อมใช้ในการบริหารจัดการเมื่อ              
(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว จึงสมควรแต่งตั ง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม่เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาเสนอการวางระบบและจัดท าข้อบังคับ
ระเบียบเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐต่อไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบให้แต่งตั งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพ่ือ
พิจารณาวางระบบและจัดท าข้อบังคับระเบียบเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ดังนี  

1. คณะกรรมการวางระบบบริหารงานและกลั่นกรองข้อบังคับระเบียบเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ประกอบด้วย 

1.1 อธิการบดี ประธานกรรมการ 
1.2 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
1.3 รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  กรรมการ 
1.4 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
1.5 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
1.6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
1.7 รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
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1.8 รองอธิการบดี เพชรบุรี  กรรมการ 
1.9 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

1.10 รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
1.11 คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์   กรรมการ 
1.12 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
1.13 คณบดีคณะโบราณคด ี กรรมการ 
1.14 คณบดีคณะมัณฑนศิลป์   กรรมการ 
1.15 คณบดีคณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
1.16 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
1.17 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
1.18 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
1.19 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
1.20 คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
1.21 คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
1.22 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
1.23 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
1.24 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 
1.25 ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ 
1.26 ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  กรรมการ 
1.27 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
1.28 ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  กรรมการ 
1.28 ผู้อ านวยการหอศิลป์  กรรมการ 
1.29 ประธานสภาคณาจารย์  กรรมการ 
1.30 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 
1.31 ผู้อ านวยการกองนิติการ  กรรมการและเลขานุการ 
1.32 นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับระเบียบเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย 
2.1 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานอนุกรรมการ 
2.2 รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ อนุกรรมการ 
2.3 รองอธิการบดี เพชรบุรี อนุกรรมการ 
2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  ขาวเขียว                         อนุกรรมการ 
2.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม  อนุกรรมการ 
2.6 รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช อนุกรรมการ 
2.7 รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ ์ อนุกรรมการ 
2.8 รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร  จันทร์ศิริ  อนุกรรมการ 
2.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์  เทียนประเสริฐ  อนุกรรมการ 

2.10 ผู้อ านวยการกองนิติการ อนุกรรมการและเลขานุการ 
2.11 นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับระเบียบเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพและระบบ
บริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

3.1 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานอนุกรรมการ 
3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกติติกุล อนุกรรมการ 

 3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง อนุกรรมการ 
3.4 อาจารย์ ดร.ภวพล  คงชุม อนุกรรมการ 
3.5 รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  อนุกรรมการ 
3.6 อาจารย์ ดร.ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์  อนุกรรมการ 
3.7 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี อนุกรรมการ 
3.8 ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ 
3.9 นิติกร อนุกรรมการและเลขานุการ 

3.10 นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ 

4. คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับระเบียบเกี่ยวกับโครงสร้างระบบบริหารงานวิชาการ
ประกอบด้วย 

4.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานอนุกรรมการ 
4.2 รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย อนุกรรมการ 
4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  สุทธะนันท์  อนุกรรมการ 
4.4 อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง อนุกรรมการ 
4.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง  อนุกรรมการ 
4.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร  อนุกรรมการ 
4.7 อาจารย์มานพ เอ่ียมสะอาด  อนุกรรมการ 
4.8 รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  อนุกรรมการ 
4.9 นางสาวสายชนม์  สัจจานิตย์  อนุกรรมการ 

4.10 นิติกร อนุกรรมการและเลขานุการ 
4.11 นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ 

5. คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับระเบียบเกี่ยวกับโครงสร้างระบบบริหารการเงิน        
และทรัพย์สิน ประกอบด้วย 

5.1 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานอนุกรรมการ 
5.2 อาจารย์อ ามฤทธิ์  ชูสุวรรณ อนุกรรมการ 
5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล อนุกรรมการ 
5.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ขาวสิทธิวงษ์  อนุกรรมการ 
5.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์  อนุกรรมการ 
5.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์  โสภณพงศ์พิพัฒน์  อนุกรรมการ 
5.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์  หอมสุด  อนุกรรมการ 
5.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน  อนุกรรมการ 
5.9 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี อนุกรรมการ 
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5.10 ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน อนุกรรมการ 
5.11 ผู้อ านวยการกองคลัง อนุกรรมการ 
5.12 นิติกร อนุกรรมการและเลขานุการ 
5.13 นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ 

6. คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับระเบียบเกี่ยวกับโครงสร้างระบบบริหารงานกิจการ
นักศึกษา ประกอบด้วย 

6.1 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานอนุกรรมการ 
6.2 อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ อนุกรรมการ 
6.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล อนุกรรมการ 

 6.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์  แสงฉัตรแก้ว อนุกรรมการ 
6.5 อาจารย์ ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์  อนุกรรมการ 
6.6 อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา  อนุกรรมการ 
6.7 อาจารย์โอภาส  วงษ์ทวีทรัพย์  อนุกรรมการ 
6.8 รองศาสตราจารย์มาณพ  ปานะโปย  อนุกรรมการ 
6.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ  ไอยสุวรรณ์ อนุกรรมการ 

6.10 อาจารย์ศาสวัต  บุญศรี  อนุกรรมการ 
6.11 นายกมล  แมลงทับ  อนุกรรมการ 
6.12 นิติกร อนุกรรมการและเลขานุการ 
6.13 นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ 

7. คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับระเบียบเกี่ยวกับโครงสร้างระบบบริหารงานวิจัยและ
บริการทางวิชาการ ประกอบด้วย 

7.1 รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ประธานอนุกรรมการ 
7.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานอนุกรรมการ 
7.3 รองศาสตราจารย์สุธี  คุณาวิชยานนท์ อนุกรรมการ 
7.4 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห์ อนุกรรมการ 
7.5 ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  อนุกรรมการ 
7.6 อาจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ  อนุกรรมการ 
7.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์  เทียนประเสริฐ  อนุกรรมการ 
7.8 อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี  อนุกรรมการ 
7.9 นิติกร อนุกรรมการและเลขานุการ 

7.10 นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ 

8. คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับระเบียบเกี่ยวกับสภาคณาจารย์และพนักงาน 
ประกอบด้วย 

8.1 รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ประธานอนุกรรมการ 
8.2 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต์ อนุกรรมการ  
8.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ อนุกรรมการ 
8.4 รองศาสตราจารย์ระเบียบ  สุภวิรี  อนุกรรมการ 
8.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ ์ อนุกรรมการ 
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8.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต  อนุกรรมการ 
8.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนวัช  บุญญภักด ี อนุกรรมการ  
8.8 อาจารย์ ดร.ฐิติมา  เวชพงศ ์ อนุกรรมการ 
8.9 อาจารย์ ดร.คุณัตว์  พิธพรชัยกุล  อนุกรรมการ 

8.10 ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส  อนุกรรมการ 
8.11 นางสุมณฑา  เสรีวัตตนะ  อนุกรรมการ 
8.12 นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ อนุกรรมการ 
8.13 นิติกร อนุกรรมการและเลขานุการ 
8.14 นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ 

9. คณะอนุกรรมการจัดท าข้อบังคับระเบียบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการประเมิน
ประกอบด้วย 

9.1 รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานอนุกรรมการ 
9.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ อนุกรรมการ 
9.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ อนุกรรมการ 
9.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  อุ่นอารมย์เลิศ  อนุกรรมการ 
9.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  ชุมชอบ  อนุกรรมการ  
9.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  นิรัติศัย  อนุกรรมการ 
9.7 อาจารย์ ดร.อนันท์  เชาว์เครือ  อนุกรรมการ 
9.8 อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ รังกุพันธุ์  อนุกรรมการ 
9.9 อาจารย์ภัทราพันธ์  หรุ่นรักวิทย์  อนุกรรมการ 

9.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน  อนุกรรมการ 
9.11 นิติกร อนุกรรมการและเลขานุการ 
9.12 นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ 

และให้น าเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั งต่อไป 
ทั งนี  หากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์เพ่ิมเติมรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ   

แต่ละชุด ขอให้แจ้งรายชื่อมายังมหาวิทยาลัยเพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1208/2556 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แต่งตั ง
คณะกรรมการวิชาการ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตั งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป นั น 

เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 26 มิถุนายน 2558   
ดังนั น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการวิชาการ (ชุดใหม่)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั งคณะกรรมการวิชาการ โดยประกอบด้วยผู้
ด ารงต าแหน่งและมีรายชื่อ ดังต่อไปนี   

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์   
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี  กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 

คณะมัณฑนศิลป์   
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ 

10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
15. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  กรรมการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
16. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
17. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
18. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  เลขานุการ 
19. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวชุตินันท์ ปทีปะปานี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวประภัสสร ถวายนิล  ผู้ช่วยเลขานุการ 

และให้น าเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ปี ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน      
ในฐานะภาษาต่างประเทศ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู    
5 ปี ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีวาระพิเศษ/2556 เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 ได้ให้ความ
เห็นชอบแนวปฏิบัติตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอ โดยก าหนดให้ปรับปฏิทินการศึกษาให้มีการจัด เก็บ
รายรับจากค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ให้เร็วขึ น ในกรณีคณะวิชาที่ต้องการให้
นักศึกษาชั นปีสุดท้ายได้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาเดิมของปีที่ผ่านมา คณะวิชาอาจขอก าหนดปฏิทิน
การศึกษาของนักศึกษาชั นปีสุดท้ายตามแนวทางของระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษาเดิมเป็นกรณีพิเศษ นั น 

ในการนี  คณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 หลักสูตร
สาขาวิชาชีพครู 5 ปี ของนักศึกษาชั นปีที่ 4 และชั นปีที่ 5 จ านวน 6 สาขาวิชา คือ  

-  สาขาวิชาภาษาไทย 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- สาขาวิชาสังคมศึกษา 
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
- สาขาวิชาการประถมศึกษา 
- สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
โดยมีเหตุผลในการก าหนดปฏิทินการศึกษาแยกจากปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี  
1. นักศึกษาชั นปีที่ 4 ที่จะต้องศึกษารายวิชาในภาคการศึกษาปลายให้เสร็จสิ นภายในเดือน

เมษายนของทุกปี เพ่ือให้ทันเปิดภาคการศึกษาในชั นปีที่ 5 ซึ่งต้องออกฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
2. นักศึกษาชั นปีที่ 5 จะต้องเปิดภาคการศึกษาในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี              

ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน เพ่ือให้
สามารถไปฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ปี ชั นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ปฏิทนิการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู  5 ปี ชั นปีที่ 5 ปีการศึกษา 



 

 

20 

2558 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
การประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ และให้น าเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 132 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556          
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ โดยก าหนดให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งตามแบบบรรยายลักษณะงานก าหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
พัสดุหรือความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือกรณีที่แบบบรรยายลักษณะงานมิได้
ก าหนดไว้ชัดแจ้ง แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ถือเป็นการปฏิบัติงานปกติ
ประจ าที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของกรรมการผู้นั นมิให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน นั น 
  บัดนี  กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน  
2558 ให้ยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 132 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  โดยมี
สาระส าคัญในส่วนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 คือ ผู้ด ารงต าแหน่ง     
ซึ่งตามแบบบรรยายลักษณะงานก าหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน   
ที่ตนสังกัด หรือกรณีที่แบบบรรยายลักษณะงานมิได้ก าหนดไว้ชัดแจ้ง แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ประจ าเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติงานปกติประจ าที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของกรรมการ
ผู้นั น ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยประธาน
กรรมการให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกิน 1,500 บาท ต่อครั งที่มาประชุม และกรรมการให้ได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราไม่เกิน 1,200 บาท ต่อครั งที่มาประชุม 
  ดังนั น เพ่ือให้กรรมการในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ได้รับค่าตอบแทนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558    
จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี  

1. ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราเบี ยประชุมคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 

2. ก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของคณะหรือ
หน่วยงานที่เกิดความเสียหาย ทั งนี  ตามความในข้อ 22 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

ในการนี  กองนิติการได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ ดังนี   
1. ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราเบี ยประชุมคณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552  
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของคณะหรือหน่วยงานที่เกิดความ
เสียหาย ดังนี  

(1) ประธานกรรมการในอัตรา 1,250 บาท ต่อครั ง 
(2) กรรมการในอัตรา 1,000 บาท ต่อครั ง 

แล้วให้น าเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนจากเงิน

รายได้ หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั งที่ 21/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้รับทราบ
รูปแบบการจัดท าประกาศก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จ านวน 2 รูปแบบ โดยให้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ   
แต่ละคณะวิชาต่อไป นั น 

ในการนี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนจากเงินรายได้ หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว โดยกองนิติการมีความเห็น ดังนี   

 1. การจ่ายค่าตอบแทนการสอน กรณีการสอนในรายวิชาที่มีความจ าเป็นต้องใช้ผู้ช่วยสอน                
ทั งในรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติการ ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยสอนในอัตราไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตรา
ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน ตามข้อ 11 วรรค 3 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

2. การจ่ายค่าตอบแทน กรณีการสอนในรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติการที่มีอาจารย์
พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์จากต่างประเทศ ให้จ่ายค่าตอบแทนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 
10 ประกอบกับข้อ 11 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557 

 3. การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ส าหรับการสอบคัดเลือกนักศึกษา ให้จ่ายตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557 
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 4. ค่าใช้จ่ายส าหรับวัสดุที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน การปรับปรุงสถานที่  หรือการจัด
ครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนและสนับสนุนบริการ เห็นควรให้เบิกจ่ายตามระเบียบราชการ 

 5. การจ่ายค่าเบี ยเลี ยง ค่าเดินทาง และค่าที่พักส าหรับที่ปรึกษา กรรมการ อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ ให้จ่ายตามข้อ 20 วรรคสอง และข้อ 28 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

 6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาจารย์ชาวต่างประเทศ  มิได้มีก าหนดไว้ในระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

 7. การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหลักสูตรนานาชาติ    
เป็นค่าตอบแทนตามข้อ 25 และข้อ 26.1 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

 8. การจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะของเบี ยประชุมเป็นค่าตอบแทนอ่ืนๆ ตามข้อ 20 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557                                   

 9. การจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 27 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

10.  การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นการจ่ายเงินตามข้อ 26.2 
ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนจากเงินรายได้ หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว และให้น าเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร       

ปีการศึกษา 2558 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF 
วิทยาลัยนานาชาติ  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร         
ปีการศึกษา 2558 

 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552        
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร      
และปฏิทิน TQF วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558         
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

ในการนี  กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ปฏิทิน TQF วิทยาลัยนานาชาติ  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF วิทยาลัยนานาชาติ  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร            
ปีการศึกษา 2558 ทั งนี  มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประสานงานกับรองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือเพ่ิมก าหนดการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2558 

 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือให้การรับขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั งแต่
ปีการศึกษา 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษาจึงได้เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ใน            
ปีการศึกษา 2558 โดยให้เพ่ิมเติมข้อความใน (ร่าง) ประกาศดังกล่าว หน้า 3 ข้อ 5.2.4.2 ค่าลงทะเบียนวิชา
เรียน ต่อท้ายดังนี  “ตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร” ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ 
ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5         เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 รายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)  
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 ข้อ 10.1 ก าหนดว่า “อาจารยป์ระจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั น แต่ทั งนี ต้องไม่เกิน 10 คน” โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้
รวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (เฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) ที่ดูแลนักศึกษา 
จ านวน 6-10 คน ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจ านวนทั งสิ น 266 ราย และได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ไปแล้ว นั น  

เนื่องจากคณะวิชาได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ิมเติม ดังนั น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม) จ านวนทั งสิ น 53 ราย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตดิังนี  
1. มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยส ารวจรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 พร้อมระบุสถานภาพของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แล้วให้รวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดิม (จ านวน 266 ราย) และที่เพ่ิมเติม เพ่ือน าเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาอีกครั ง 

2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 นโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ตามกรอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ นั น 

เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีความสอดคล้องและสนับสนุนการผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 
ตามยุทธศาสตร์ที่ส าคญัและนโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ดังนี  
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1. วงเงินงบประมาณในภาพรวม มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 เป็นเงินรายได้โครงการปกติ จ านวน 573,414,800 
บาท และ 628,959,700 บาท เงินรายได้โครงการพิเศษ จ านวน 790,589,500 บาท และเงินสะสมเพ่ือจัดท า
โครงการ จ านวน 98,264,000 บาท รวมทั งสิ น จ านวน 1,462,258,300 บาท 

2. สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2558 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนา
ในด้านต่างๆ เมื่อน ามาค านวณหาค่าร้อยละที่จัดสรรไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยไม่น างบประมาณ
รายจ่ายประจ า (ได้แก่ งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค เงินช าระคืนเงินกู้ และเงินสมทบค่าก่อสร้าง
ส่วนกลาง) มาร่วมพิจารณา พบว่ามีร้อยละในการจัดสรร ดังนี    

ตารางที่ 1  การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2558 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจ า) 

หน่วย : บาท 

ยุทธศาสตร ์
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2558 

1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดย 
เน้นใหผู้้เรียนมีความคิดสร้างสรรค ์

จ านวน 391,258,787 439,112,752 
ร้อยละ 54.45 56.11 

2. พัฒนานักศึกษาเพื่อเสรมิสร้างความคิดสร้างสรรค์  
 ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบ     
 ต่อสังคม 

จ านวน 56,799,847 57,178,160 

ร้อยละ 7.90 7.31 
3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื อให้เกิด

การเรยีนรู้ และความคดิสร้างสรรค์ 
จ านวน 18,163,900 18,510,000 
ร้อยละ 2.53 7.31 

4. พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็น 
มหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ 

จ านวน 71,812,400 74,484,110 

ร้อยละ 9.99 9.52 

5. การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสรมิสร้างความเข้มแข็ง
แก่สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

จ านวน 24,140,600 14,590,430 
ร้อยละ 3.36 1.86 

6. การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทั งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษา  
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาตแิละนานาชาติ       

จ านวน 5,918,000 6,426,250 

ร้อยละ 0.82 0.82 

7. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ        
เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค ์

จ านวน 105,030,990 110,399,300 
ร้อยละ 14.62 14.11 

8.  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตาม
พันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 

จ านวน 28,023,725 30,920,000 
ร้อยละ 3.90 3.94 

9. ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
     

จ านวน 5,000,000 18,920,000 
ร้อยละ 0.70 2.39 

10.  พัฒนามาตรฐานศลิปวัฒนธรรมและการออกแบบ         
สู่นานาชาต ิ

จ านวน 12,448,588 12,166,500 
ร้อยละ 1.73 1.55 

รวม 718,596,837 782,584,702 

ที่มา : เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
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3. การก าหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้น านโยบาย
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก าหนดเป็นกรอบส าหรับการจัดสรร
งบประมาณของหน่วยงานตามนโยบายด้านต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2558 มีงบประมาณตาม
นโยบายที่ก าหนด ดังนี  
ตารางที่ 2  แสดงการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายจริงตามนโยบายส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557-2558 

นโยบาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ร้อยละ 
ในการตั ง

งบประมาณ 

ตั งตาม
เกณฑ ์

ตั งจริง 
(คิดเป็นร้อยละ) 

จ่ายจริง 
(คิดเป็นร้อยละ) 

ตั งตามเกณฑ์ ตั งจริง 
(คิดเป็นร้อยละ)  

จ่ายจริง 
(คิดเป็นร้อยละ)             

ฐานค านวณร้อยละ (ไม่
รวมการบริหารงานทั่วไป) 

รวม   688,121,108 641,241,297    760,000,000 288,126,500  

1. ด้านพัฒนาบุคลากร > 3* 20,643,600    33,637,920 
(4.89) 

 19,258,736 
(3.00)  

22,800,000    32,950,400 
(4.3)  

 19,258,736 
(6.68)  

2. ด้านกิจกรรม 
   นกัศึกษาสวัสดิการ   
   และทุนการศึกษา 

> 4* 27,524,800    48,392,447 
(7.03) 

 27,801,889 
(4.34)  

30,400,000    48,618,260  
(6.4) 

 27,801,889 
(9.65)  

3. ด้านการพัฒนา  
   ระบบสารสนเทศ 

> 1*  6,881,200    12,224,825 
(1.78)  

  4,604,284  
(0.72) 

 7,600,000    15,723,100 
(2.1)  

   4,604,284 
(1.60)  

4. ด้านการพัฒนาคณะ 
   วิชาไปสู่นานาชาต ิ

= 1.5*  9,829,400    11,575,288 
(1.68)  

  4,692,991 
(0.73)  

10,575,000    10,526,200 
(1.4)  

   4,692,991 
(1.63)  

   64,879,000   105,830,480   56,357,900  71,375,000  107,817,960  56,357,900  
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย** 1,461,212,531   1,615,685,100   

รายได้จากการด าเนนิงาน 1,361,664,114 
(93.19) 

 
 

 
 

612,528,543 
(37.91) 

 

หมายเหตุ :  * ของงบประมาณเงินรายได้ ไม่รวมงบประมาณส าหรับการบริหารทั่วไป 
** ตามเอกสารงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
1. ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

1.1  ข้อมูลรายได้จากการด าเนินงานมาจากรายงานแสดงผลการด าเนินงานส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 รายการรายได้ค่าบริการการศึกษา 

1.2  ข้อมูลรายจ่ายมาจากรายงานงบประมาณมิติแผนงานแยกงาน/โครงการ โดยระบบ 
MIS ตั งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557  

2. ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
2.1 ข้อมูลรายได้จากการด าเนินงาน ตามเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ

ติดตามเร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณครั งที่ 5/2558 ข้อมูลรายรับจัดเก็บได้จริงตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558 จ านวน 612,528,543 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.91 ของงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

2.2 ข้อมูลรายจ่ายมาจากรายงานงบประมาณมิติแผนงานแยกงาน/โครงการ โดยระบบ 
MIS ตั งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 29 พฤษภาคม 2558  
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4. การก าหนดนโยบายการจัดสรรเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2558 เมื่อจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ พบว่า สัดส่วนของงบประมาณตามยุทธศาสตร์ยังคงเน้นด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ       
เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เป็นส่วนใหญ่ ทั งนี  ในส่วนของการก าหนดกรอบนโยบายการ
จัดสรรเงินรายได้ยังคงมีส่วนส าคัญต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในระดับต่างๆ           
โดยเป้าหมายของนโยบายในด้านต่างๆ ผลักดันการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี  

-  ด้านที่ 1 ด้านพัฒนาบุคลากร เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัย
มีแผนแม่บทในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากรทั งระดับผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ หรือสาย
สนับสนุนวิชาการ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนา  

- ด้านที่ 2 ด้านกิจกรรมนักศึกษาสวัสดิการและทุนการศึกษา เป็นการพัฒนาให้นักศึกษา
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในระดับที่ไม่ต่ ากว่าที่ก าหนด โดยวัดจากกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความคิด สร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมต่อจ านวนกิจกรรมนักศึกษาทั งหมด เช่น โครงการศิลปากรรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

- ด้านที่  3 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรทุกระดับสามารถน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ 

- ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาคณะวิชาไปสู่นานาชาติ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่
นานาชาติ โดยให้คณะวิชา/หน่วยงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพ่ือเป็น
การส่งเสริมในด้านการศึกษาและด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

- ด้านที่ 5 ด้านการวิจัยสร้างสรรค์ เป็นการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ
ของคณะวิชาในสาขาต่างๆ เพ่ือรองรับการเข้าสู่การจัดอันดับและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อ
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 

ดังนั น เพ่ือให้เกิดการผลักดันการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในระดับ     
คณะวิชา/หน่วยงาน จึงเห็นควรให้ก าหนดนโยบายการจัดสรรเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       
ในด้านที่ส าคัญ ดังนี  

ตารางที่ 3  แสดงการจัดสรรงบประมาณรายได้ตามนโยบายส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

นโยบายการจัดสรร ร้อยละที่น าเสนอ 

1. ด้านพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3* 
2. ด้านกิจกรรมนักศึกษาสวัสดิการและ 
   ทุนการศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  
(ทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2)* 

3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1* 

4. ด้านการพัฒนาคณะวิชาไปสู่นานาชาติ ร้อยละ 1.5* 

5. ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ร้อยละ 5** 
หมายเหตุ : * ของงบประมาณเงินรายได้ ไม่รวมงบประมาณส าหรับการบริหารทั่วไป 
              ** ของรายรับโดยไม่รวมดอกเบี ยรับและเงินสะสม (จัดท าโครงการ) 
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 ทั งนี   นโยบายการจัดสรรงบประมาณที่ก าหนดขึ นมีข้อที่ควรพิจารณา ดังนี  
1. ในการค านวณงบประมาณตามร้อยละที่ก าหนดในนโยบายจะใช้ฐานจากจ านวน

งบประมาณทุกแหล่งที่ไม่รวมงบประมาณส าหรับการบริหารงานทั่วไป  ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติที่ต้องหัก
ค่าใช้จ่ายให้กับสถาบันรวมผลิตก่อนน ารายรับสุทธิมาค านวณหาจ านวนงบประมาณจากค่าร้อยละที่ก าหนด   

 2. การตั งงบประมาณในแต่ละด้านมีแนวทาง ดังนี  
2.1  หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเรียนการสอน ได้แก่ คณะวิชา วิทยาลัยนานาชาติ     

ให้ตั งเงินรายได้ตามนโยบายในทุกด้าน ยกเว้นบัณฑิตวิทยาลัยไม่ต้องตั งในด้านที่ 2  กิจกรรมนักศึกษาและ
ทุนการศึกษา 

2.2  หน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดีให้ตั งงบประมาณเฉพาะด้านพัฒนาบุคลากร    
โดยใช้งบด าเนินงานเป็นฐานในการค านวณ 

2.3  ศูนย์/สถาบัน/ส านัก ให้ตั งงบประมาณด้านที่ 1 พัฒนาบุคลากร หรือด้านอ่ืนๆ เช่น 
ด้านที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือด้านที่ 4 การพัฒนาคณะวิชาไปสู่นานาชาติ ตามความจ าเป็นของ     
แต่ละหน่วยงาน 

 3. คณะวิชา/หน่วยงานที่ตั งงบประมาณในด้านที่เกี่ยวข้องสูงกว่าที่ก าหนด ไม่ควรจะตั ง
งบประมาณในอัตราส่วนที่ต่ ากว่าเดิม ซึ่งเมื่อคณะวิชา/หน่วยงานด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าวจะส่งผลให้
ภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายที่ส าคัญมีสัดส่วนที่สูงขึ น 

 4. คณะวิชาที่มีรายรับเพ่ิมจากการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ควรพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม โดยคิดเฉพาะนักศึกษาตั งแตป่ีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี  

4.1 เพ่ือการพัฒนานักศึกษา ในอัตราร้อยละ 5 ทั งนี  ต้องจัดสรรเพ่ือสนับสนุน
ทุนการศกึษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 

4.2 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ในอัตราร้อยละ 2 
4.3 เพ่ือพัฒนาคณะวิชาไปสู่นานาชาติ ในอัตราร้อยละ 4 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และให้น าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ก่อนให้คณะวิชา/หน่วยงานใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดท าค าของบประมาณเงิน
รายไดต้่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 โครงการก่อสร้าง “หอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี” 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มูลนิธิตามรอยพ่อและคณะบุคคลจ านวนหนึ่งได้ร่วมกันด าเนิน โครงการก่อสร้าง       
“หอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี” ณ ที่ดินบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ เนื อที่จ านวน 390 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง อยู่ใน
ความดูแลของกองทัพเรือ โดยกองทัพเรือได้กรุณามอบที่ดินดังกล่าวให้ก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี 
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เพ่ือเฉลิมพระเกียรตแิละน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ทรงปกครอง      
พระราชอาณาจักรสยามรัฐสีมาด้วยทศพิธราชธรรม น าความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์มาสู่มวลพสกนิกร  น าความ
ร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อาณาประชาราษฎร์ ตลอดจนชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์นานัปการ นั น 

ในการนี  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการก่อสร้าง “หอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี”       
ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ เป็นกรรมการด าเนินการออกแบบหอเฉลิม
พระเกียรติราชวงศ์จักรี และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2 การบ าเพ็ญกุศลศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด  นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด  นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) 
ประจ าปี พ.ศ. 2541 ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณและท าชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 โดยเจ้าภาพได้ก าหนดสวดพระอภิธรรม 
ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2558 เวลา 19.00 น. ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ศาลา 1 แขวงวัด    
เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ  

ในการนี  มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ หอศิลป์  
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 19.00 น. จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร
ทุกท่านเข้าร่วมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี  5.3 การร่วมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (Museum of Contemporary Art) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดจัดโครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการบริหาร 
(Creative Leadership Program for Management) รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558    
ณ ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน  และศึกษาดูงานภายในประเทศ 
ส าหรับผู้บริหารสายวิชาการระดับหัวหน้าภาควิชา เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้บริหารให้พร้อมรองรับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และเพ่ือพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นั น 
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ในการนี  เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี “บิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัย” 
รวมทั งเป็นการถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปะ มหาวิทยาลัยเห็นเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจะได้
ศึกษาเรียนรู้ประวัติอันยาวนานและศิลปกรรมไทยที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ จึงได้จัดโครงการเพ่ือเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (Museum of Contemporary Art) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 
14.00 น. เป็นต้นไป ทั งนี  ขอเรียนเชิญคณบดี ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/ส านัก เข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย   
ร่วมสมัย (Museum of Contemporary Art) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.       

              
 (นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
รายงานการประชุมฉบับนี  
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

 
 


