
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 14/2558 

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานที่ประชุม 
  และรักษาราชการแทนอธิการบดี 

2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร   
3. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
5. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ   

  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
6. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
7. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
8. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
9. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป 

10. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร 
11. อ.ดร.บํารุง   ชํานาญเรือ รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
12. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
13. รศ.ดร.จุไรรัตน   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
14. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
15. อ.ดําริห   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
16. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
17. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิร ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
18. ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
19. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  
20. ผศ.ดร.บลูยจีรา  ชิรเวทย  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายวิชาการ 

    รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
21. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 
22. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย 
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุร ี
2. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4. อ.มานพ  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   
  พระราชวังสนามจันทร 

2. อ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
3. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

  แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุร ี

ผูไมมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝายวิชาการ ติดราชการ 
3. ศ.ถาวร  โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 
4. อ.ปญจพล  เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ 
5. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ติดราชการ 
6. ผศ.ดร.อริศร   เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดราชการ 

เปดประชุมเวลา 09.55 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 13/2558           

เมื่อวันอังคารท่ี 7 กรกฎาคม 2558  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 13/2558           
เมื่อวันอังคารท่ี 7 กรกฎาคม 2558 (วาระลับ) 

 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 กลาวตอนรับผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ ไดรับแตงต้ัง

ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะอักษรศาสตร  
 
สรุปเรื่อง 

ประธานกลาวตอนรับและแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 
ซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะอักษรศาสตร  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังน้ี 
1. คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 

2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 082 102 มนุษยกับการสรางสรรค กลุม 501 ของนักศึกษาจํานวน       
4 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนและบันทึกผลคะแนน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก          
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558  
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2. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 710 231 วิทยาภูมิคุมกันสัตว ของ
นักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการประเมินผลคะแนนของโปรแกรม Microsoft Excel 
ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะอักษรศาสตร
และคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 

     
สรุปเรื่อง 

ดวยงานงบประมาณไดสรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัย
สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2557 - มิถุนายน 2558 ดังน้ี 

1. งบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 1,364,269,600 บาท ไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 1,364,269,600 บาท คิดเปนรอยละ 100     
ของงบประมาณที่ไดรับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 สามารถเบิกจายไดทั้งสิ้น 978,100,213.63 บาท คิดเปนรอยละ 
71.69 ของงบประมาณทั้งสิ้น 

2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 216,311,300 บาท ซึ่งไดรับจัดสรร
จากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 216,311,300 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด เมื่อสิ้น      
ไตรมาสที่ 3 สามารถเบิกจายไดทั้งสิ้น 9,716,383.50 บาท คิดเปนรอยละ 4.49 ของงบประมาณที่ไดรับ 

สําหรับงบลงทุนที่มีผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาล สวนใหญเกิดจาก
รายการงบลงทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1)  คาครุภัณฑ 
-  คณะเภสัชศาสตร (เครื่องแยกวิเคราะหสารประสิทธิภาพสูงโดยตัวพาสารละลาย 

พรอมเครื่องตรวจวัดสารแบบไดโอดอะเรย จํานวน 1 ชุด) จํานวน 2,400,000 บาท ดําเนินการเบิกจายเงินแลว 
- คณะศึกษาศาสตร (ครุภัณฑประจําอาคารอเนกประสงค คณะศึกษาศาสตร            

ศูนยออกกําลังกายช้ัน 2 จํานวน 1 ชุด) จํานวน 11,245,800 บาท อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ซึ่ง
สามารถกอหน้ีผูกพันไดทันภายในเดือนกรกฎาคม 2558 

- คณะอักษรศาสตร (ครุภัณฑประจําอาคารช้ัน 3 และช้ัน 4) จํานวน 10,975,600 
บาท สงของเรียบรอยแลว อยูระหวางดําเนินการแกไขรายละเอียดในสัญญาเพิ่มเติม 
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(2)  สิ่งกอสราง/รายการปรับปรุง 1 ป 
-  คาตกแตงภายในหองประชุม อาคารศูนยสันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี จํานวน 

14,000,000 บาท อยูระหวางดําเนินการจัดทําสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2558 
- คาปรับปรุงอาคารคณะดุริยางคศาสตร จํานวน 9,097,700 บาท อยูระหวาง

ดําเนินการจัดทําสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2558    
- คาปรับปรุงอาคารบริหาร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 1,740,900 บาท     

จัดทําสัญญาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เลขที่สัญญา สวพ.2/2558 
(3) สิ่งกอสรางผูกพันเดิม 

- คากอสรางอาคารสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ จํานวน   
18,580,800 บาท โดยมีงวดงานทั้งหมด 15 งวดงาน ซึ่งไดดําเนินการกอสรางอยางตอเน่ือง เบิกจายถึงงวดงาน
ที่ 6 และผูรับจางจะสงงานงวดที่ 7-8 ในเดือนกรกฎาคม 2558   

- คากอสรางอาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 18,000,000 บาท       
เห็นชอบราคากลางเรียบรอยแลว อยูระหวางประกาศราง TOR  

(4) สิ่งกอสรางผูกพันใหม 
- โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ จํานวน 120,000,000 บาท      

ไดดําเนินการย่ืนเอกสารประกวดราคาในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  
3. มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558        

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 รอยละ 81.01 และสามารถเบิกจายไดรอยละ 71.69 ซึ่ง ตํ่ากวาแผนการเบิกจายที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไวรอยละ 9.32 และตํ่ากวาแผนในภาพรวมที่รัฐบาลกําหนดรอยละ 3.31 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี  
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หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
10/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
เครื่องเคลือบดินเผา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป) ฉบับป  

พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา           
การประถมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ  

1. ขอแกไขวิธีการในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
2. ขอเปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา จาก “รายวิชา 471 313 ลูกเสือสํารอง-เนตรนารี (Cub 

Boy Scouting and Girl Guiding)” เปน “รายวิชา 471 313 ลูกเสือ เนตรนารี สํารองและสามัญ (Cub 
Scouts and Scouts)” พรอมทั้งแกไขคําอธิบายรายวิชา 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และ
การปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
  

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  พิชยะสุนทร 1. อาจารยชานนท  ไกรรส 
2. ผูชวยศาสตราจารยกรธนา  กองสุข* 2. ผูชวยศาสตราจารยกรธนา  กองสุข* 
3. ผูชวยศาสตราจารยประดิพัทธุ  เลิศรุจิดํารงคกุล  3. ผูชวยศาสตราจารยวรรณณา  ธิธรรมมา 
4. ผูชวยศาสตราจารยสยุมพร  กาษรสุวรรณ* 4. ผูชวยศาสตราจารยสยุมพร  กาษรสุวรรณ* 
5. อาจารยธาตรี  เมืองแกว 5. อาจารยธาตรี  เมืองแกว 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
 ไมม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม 
 ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปดหลักสูตร 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 โครงการสอบวัดความรูเพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา

และปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาปลาย) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหวิทยาลัยนานาชาติดําเนินโครงการสอบวัดความรูเพื่อคัดเลือก
นักศึกษาเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง ต้ังแตปการศึกษา 2546 เพื่อ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเขาศึกษาตอในหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ น้ัน 

ในการน้ี วิทยาลัยนานาชาติประสงคดําเนินโครงการสอบวัดความรูเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขา
ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร                   
ปการศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาปลาย) จํานวน 4 หลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล  
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว (แผน ก.) 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ   
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  
ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรูเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขา
ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร             
ปการศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาปลาย) และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง  ๆ
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ 
 ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

คณิตศาสตรและหัวหนาภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตาง  ๆ
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีขาราชการ พนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา และลูกจางที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแกกรรม จํานวนทั้งสิ้น 61 ราย โดย          
ผูที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
เครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ. 2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการมอบเครื่องหมาย
เกียรติคุณและของที่ระลึก ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีจํานวน 59 ราย โดยจําแนกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

กลุมที่ 1 ผูเกษียณอายุราชการตามปกติ ผูลาออกจากราชการ และผูถึงแกกรรมระหวางรับ
ราชการ จํานวน 55 ราย ดังน้ี  

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
1. นายปริญญา  ตันติสุข 
2. นายอํามฤทธ์ิ  ชูสุวรรณ 
3. นางกิรณา  พูลสุข 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
4. นางพันธุดา  พุฒิไพโรจน 
5. นายเดน  วาสิกศิร ิ

คณะโบราณคดี 
6. หมอมราชวงศสุริยวุฒิ  สุขสวัสด์ิ  
7. นายพีรศักด์ิ  ทองพาณิชย  

คณะมณัฑนศิลป 
8. นายนพดล  ยุทธมนตร ี ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 

คณะอักษรศาสตร 
9. นางชุลีพร  วิรุณหะ  

10. นายสมชาติ  อูอน 
11. นางศรีอุทัย  สงาศร ี  
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คณะศึกษาศาสตร 
12. นายสุเทพ  อวมเจริญ  
13. นางสาวสมพร  รวมสุข 
14. นางสาวมณฑนา  วัฒนถนอม 
15. นางนวลฉวี  ประเสริฐสุข 
16. นางสาวศิริณา  จิตตจรัส  
17. นางคีรีบูน  จงวุฒิเวศย 
18. นางกิ่งกาญจน  หลิมวาณิชย 
19. นางจําป  เกตุประทุม 
20. นายแดง  จินตนาวล ี
21. นางวันทนา เจริญรุง 

คณะวิทยาศาสตร 
22. นางปทุมพร  เมืองพระ 
23. นายมนัส  แซดาน  
24. นายจรุงแสง  ลักษณบุญสง 
25. นายกําชัย  ตรีชัยรัศม ี
26. นางมลิวรรณ  บุญเสนอ  
27. นายจําปา  เภาดวง 

คณะเภสัชศาสตร 
28. นางสาวจันทนา  เวสพันธ 
29. นางผกามาศ  ไมตรีมิตร 
30. นางอัจฉรา  มนตแกว  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
31. นายพิทยา  หลิวเสรี 

สํานักหอสมุดกลาง 
32. นางสายพร  ทองชมภู 
33. นายวิทยากร  ระติเดช 
34. นางจันทรทอน อินทรตามา 

สํานักงานอธิการบดี 
35. นางสาวสายชนม  สัจจานิตย 

กองกลาง 
36. นางสาวสุพัตรา  ทวีกุลทรัพย 
37. นายสนิท  ศรีนุนวิเชียร 
38. นายประเชิญ  ถวายนิล 
39. นายเสรีชัย  วรรณภิรมย ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
40. นายธีรพล  อักษรเนียม ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 
41. นายพิชัย  บัวโพธ์ิ ถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 
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กองงานวิทยาเขต 
42. นางนงรัตน  โสมขันเงิน 
43. นางอมรรัตน  ดิฐสถาพรเจริญ 
44. นางฉัตรสุดา  แกวนุช 
45. นางสาวรัตนาพร  พิบูลยอนันต 

กองบริการการศึกษา 
46. นายวิวัฒน  นอยสังข 

กองการเจาหนาที่ 
47. นางคันธรส  รตะนานุกูล 
48. นางสิริโสพา  เหมะธร 

กองคลัง 
49. นางพัชรา  ทองนพคุณ ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 

กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร 
50. นายเอกราช  โหพึ่งจู 
51. นายวันชัย  ทองฝอย 
52. นายวิชัย  ดอนไพรเมา 
53. นางรวีวัลย  เย็นแข 
54. นางสาวสมศรี  บุม ี
55. นายแฉลม  ชวยสุวรรณ 

ทั้งน้ี มีผูที่จะเกษียณอายุราชการบางรายเปนผูที่มีคุณสมบัติอยูในเกณฑของการตอเวลา
ราชการ ซึ่งอยูในข้ันตอนการแสดงเจตนาของผูจะเกษียณอายุราชการดังกลาว และคณะวิชาพิจารณาความ
ประสงคในการใหตอเวลาราชการ 

กลุมที่ 2 ขาราชการที่เกษียณอายุราชการ (เน่ืองจากมีอายุครบ 65 ปบริบูรณ) ประจําป  
พ.ศ. 2558 จํานวน 4 ราย ดังน้ี 

คณะอักษรศาสตร 
1. นายสัญชัย  สวัุงบุตร  
2. นายอนันตชัย  เลาหะพันธุ  
3. นายวิชัย  ศรีคํา  

คณะวิทยาศาสตร 
4. นางวีรานันท  พงศาภักดี  
อน่ึง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผูขาดคุณสมบัติที่จะไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของ

ที่ระลึก ตามขอ 1.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ
ของที่ระลึก ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องหมายเกียรติคุณ
และของที่ระลึกไดพิจารณาแลว เห็นสมควรใหไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (เปนกรณีพิเศษ) จํานวน 2 ราย คือ  
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1. นายสยาม  อิ่มรัตน ลูกจางประจํา สังกัดกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
พระราชวังสนามจันทร  

2. นางนงลักษณ  ประสานพานิช พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
ในการน้ี กองนิติการไดตรวจสอบรายช่ือขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจาง

ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแกกรรม จํานวน 61 ราย แลวพบวา ไมปรากฏรายช่ือผูซึ่ง
เคยไดรับโทษทางวินัยระหวางรับราชการที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของ           
ที่ระลึก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 59 ราย และที่ขอเพิ่มเติมกรณีพิเศษ จํานวน 2 ราย ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเครื่องหมายเกียรติคุณฯ เสนอ 

ทั้งน้ี ที่ประชุมเห็นชอบใหกําหนดจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันศุกรที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Kagawa University ประเทศญี่ปุน 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการกับ Kagawa University ประเทศญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนประโยชนตอคณะวิชาของ
มหาวิทยาลัย เชน การมีโอกาสไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือการไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา 
โดยเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป 
นับต้ังแตวันลงนาม ซึ่งสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550  โดยมีสาระสําคัญขอ 6 
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะดําเนินการตอไป 

ในการน้ี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอ (ราง) ขอตกลงความ
รวมมือ จํานวน 3 ฉบับ โดยไดผานการพิจารณาจากงานวิเทศสัมพันธแลวดังน้ี 

1. (ราง) ขอตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Kagawa 
University 

2. (ราง) รายละเอียดของขอตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Kagawa University 

3. (ราง) รายละเอียดของขอตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Faculty of Agriculture and Graduate School of 
Agriculture, Kagawa University 
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ทั้งน้ี ไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธเมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Kagawa University ประเทศญี่ปุน ทั้งน้ี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะหารือกับ Kagawa University เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายช่ือของผูลงนามของทั้ง
สองฝายใน (ราง) รายละเอียดของขอตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Faculty of Agriculture and Graduate School of 
Agriculture, Kagawa University เพื่อใหเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้ วัดสํานัก

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 
2557-30 มิถุนายน 2558) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ไดใหความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พรอมทั้งกําหนดใหมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปละ 2 ครั้ง น้ัน  

บัดน้ี ไดถึงกําหนดการประเมินผลการดําเนินงานครั้งที่ 1 (รอบ 9 เดือน) กองแผนงานจึง
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวช้ีวัดสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557-30 มิถุนายน 2558) โดยใหคณะวิชา/หนวยงานรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบผานระบบ MIS ระบบ กพร. และแผนกลยุทธ การประเมินผลตัวช้ีวัด
ประกอบดวย การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม และเรงรัดผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนด ดังน้ี 

1. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด มีรายละเอียดดังน้ี 
1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร 17 นโยบาย 17 กลยุทธ 45 มาตรการ และ 44 ตัวช้ีวัด โดยคํานวณผลคะแนน
จากตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมายแบบถวงนํ้าหนักตามพันธกิจไดคะแนนรอยละ 67.15 นอกจากน้ี ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงการเชิงยุทธศาสตรไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2558 จํานวนทั้งสิ้น 25 โครงการ ซึ่งมีการดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 
20.00 และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 20 โครงการ  

1.2 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ประกอบดวย 58 ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย จํานวน 33 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 56.89 เมื่อ
พิจารณาจําแนกตามผลผลิตพบวา ตัวช้ีวัดตามผลผลิตสวนใหญยังไมบรรลุเปาหมายเน่ืองจากอยูระหวางการ
ดําเนินการ    
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2. การจัดสรรงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากทุกแหลงงบประมาณรวม จํานวนทั้งสิ้น 
3,301.2747 ลานบาท ประกอบดวย งบประมาณเงินแผนดิน จํานวน 1,374.0696 ลานบาท และเงินรายได
โครงการปกติ จํานวน 803.5664 ลานบาท เงินรายไดโครงการพิเศษ จํานวน 807.8096 ลานบาท เงินแหลงอื่น 
จํานวน 311.5200 ลานบาท โดยมหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายรับที่จัดเก็บไดจริงจากทุกแหลง จํานวน 
2,347.1238 ลานบาท (1 ตุลาคม 2557-31 พฤษภาคม 2558) ประกอบดวย งบประมาณเงินแผนดิน จํานวน 
1,364.2696 ลานบาท เงินรายไดโครงการปกติ จํานวน 306.8578 ลานบาท เงินรายไดโครงการพิเศษ จํานวน 
365.9964 ลานบาท เงินแหลงอื่น จํานวน 310.000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.27 เมื่อเปรียบเทียบกับแผน
ที่ต้ังไว และมีงบประมาณที่สามารถใชจายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร จํานวนทั้งสิ้น 1,908.8273 บาท     
คิดเปนรอยละ 57.81 ของแผนที่กําหนดไว  

3. ขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 
3.1 มหาวิทยาลัยควรเรงรัดการจัดทํารูปแบบการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา 

(exit - exam) และเตรียมความพรอมในการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศใหทันใน            
ปการศึกษา 2558 ตอไป 

3.2 ใหคณะวิชา/หนวยงาน เรงรัดการเบิกจายงบประมาณทุกแหลงงบประมาณ             
ใหเปนไปตามแผนที่กําหนด เชน งบลงทุนและกองทุนวิจัยและสรางสรรค เปนตน  

3.3 การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดสํานักงบประมาณ ควรดําเนินการใหสอดคลองตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนด เพื่อการบรรลุเปาหมายในภาพรวมเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและตัวช้ีวัดสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557-30 
มิถุนายน 2558) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 รายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(เพ่ิมเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ไดมอบหมายให
บัณฑิตวิทยาลัยสํารวจรายช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหครบถวน และ
ตรวจสอบความถูกตองของรายช่ือเพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 พรอมระบุสถานภาพของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา แลวใหรวบรวมรายช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดิม 
(จํานวน 266 ราย) และที่เพิ่มเติม เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง น้ัน 
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บัดน้ี บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติดังกลาวแลว โดยไดเสนอรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ดูแลนักศึกษา จํานวน 6-10 คน (เพิ่มเติม) จํานวน 50 ราย 
พรอมระบุสถานภาพของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  พรอมทั้งไดรวบรวมรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดิม (จํานวน 266 ราย)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) จํานวน 50 ราย ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.5 รายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 3 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 3 ระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2558 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.6 การปรับแผนอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลยัศิลปากร 5 ป 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 ไดใหความ
เห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2557-2561) น้ัน 

บัดน้ี มีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอปรับแผนอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป 
(พ.ศ. 2557-2561) จํานวน 3 คณะวิชา ดังน้ี 
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1. คณะสถาปตยกรรมศาสตรขอปรับแผนอัตรากําลังของภาควิชาสถาปตยกรรม โดยขอเพิ่ม
อัตรากําลังเพื่อทดแทนผูเกษียณอายุในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558) จํานวน 1 อัตรา และปรับ
เพิ่มอัตรากําลังที่ขอเพิ่มเพื่อตออายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558) จํานวน 1 อัตรา 

2. คณะศึกษาศาสตรขอปรับแผนอัตรากําลังของภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว โดยขอ
เพิ่มอัตรากําลังในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558) จํานวน 1 อัตรา และขอเปลี่ยนแปลงช่ือภาควิชา 
จาก “ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน” เปน “ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต” ใหสอดคลองตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 

3. คณะวิทยาการจัดการขอปรับแผนอัตรากําลัง โดยขอเพิ่มอัตรากําลังในปงบประมาณ           
พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559) จํานวน 1 อัตรา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับแผนอัตรากําลังบุคลากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป จํานวน 3 คณะวิชา และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
  
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   เรื่องท่ีรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทรแจงใหทราบ  
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทรไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
1. ตามที่มหาวิทยาลัยไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) กับ          
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม สนับสนุน เผยแพร และประสานใหเกิดการ
เสริมสรางทัศนคติ คานิยมในความซื่อสัตยสุจริตในมหาวิทยาลัย สรางเครือขายปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในกลุมคณาจารย บุคลากร นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และเสริมสราง
บทบาทในการเฝาระวังและมีสวนรวมในการปองกันและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ น้ัน 

ในการน้ี สํานักงาน ป.ป.ช. ไดสรุปแนวทางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครปฐม โดยสํานักงาน ป.ป.ช. จะให
การสนับสนุนในดานตางๆ ดังน้ี 

(1) วิทยากรเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการทุจริต การสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม 
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของแกคณาจารย บุคลากร นิสิต นักศึกษา และนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด โดย
การบรรยายพิเศษในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก/นักศึกษาระดับปริญญาตรีในวิชาเรียนรวม 

(2) การเขารวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 
- การเขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
- กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
- กิจกรรมชมรม 

ทั้งน้ี หากคณะวิชาใดประสงคใหสํานักงาน ป.ป.ช. เขาบรรยายพิเศษดังกลาว ขอใหแจง
ความประสงคไดทีน่างนงรัตน โสมขันเงิน ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต 
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2. เน่ืองดวยมหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดงานสัปดาหวิชาการระหวางวันที่ 24-26 สิงหาคม 
2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ดังน้ัน เพื่อเปนการเตรียมการดําเนินงาน  
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทรจะมีบันทึกไปยังคณะวิชาตางๆ ใหแจงกิจกรรมที่จะจัดภายในงานและขอ
นัดประชุมหารือการจัดงานดังกลาวในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  5.2   พิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยกําหนดจัดพิธีการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
และในปการศึกษา 2558 ไดกําหนดวันสิ้นสุดของกิจกรรมการรับนองใหมของคณะวิชาในวันที ่11 กันยายน 2558 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  5.3   นิทรรศการศิลปนิพนธ ครั้งท่ี 45 “รวมเลขเด็ด” 
 

สรุปเรื่อง 
คณบดีคณะมัณฑนศิลปไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะมัณฑนศิลปกําหนดจัดแสดง

นิทรรศการศิลปนิพนธ ครั้งที่ 45 “รวมเลขเด็ด” รอบที่ 1 ระหวางวันที่ 21 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558 ณ 
หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (BACC) โดยคุณนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถายภาพแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ เปนประธานในพิธีเปดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.30 น. และรอบที่ 2 
ระหวางวันที่ 3-9 สิงหาคม 2558 ณ ลาน ATRIUM 2 สยามเซ็นเตอร โดยพลตํารวจเอกพิชิต ควรเดชะคุปต 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนประธานเปดในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 18.30 น. จึงขอเรียนเชิญ
ผูบริหารทุกทานเขารวมในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  5.4  โครงการปฏิบัติธรรมการพัฒนาจิตเพ่ือชีวิตท่ีสมดุล 
 

สรุปเรื่อง 
ประธานสภาคณาจารยไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สภาคณาจารยไดจัดทําโครงการปฏิบัติ

ธรรมการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล ระหวางวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 ณ วังรี รีสอรท จังหวัดนครนายก จึงขอ
เรียนเชิญผูที่สนใจเขารวมโครงการ  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  5.5  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยได
กําหนดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรระหวางวันที่ 27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2558 
และระดับคณะวิชาระหวางวันที่ 10-31 สิงหาคม 2558 จึงขอใหคณะวิชาเตรียมความพรอมในการรับการ
ประกันคุณภาพดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  5.6  ฐานขอมูล Scopus 
 
สรุปเรื่อง 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางขอเรียนเชิญคณะวิชา/
หนวยงานเขาใชงานฐานขอมูล Scopus ซึ่งเปนฐานขอมูลดัชนีของบทความวารสาร โดยสามารถตรวจสอบผล
การนําบทความไปอางอิงจากรายช่ือผูเขียนบทความและช่ือบทความ มีการวิเคราะหการอางถึงวารสารแตละ
บทความ จํานวนบทความที่ตีพิมพ และแนวโนมของวารสาร ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับนักวิจัยเพื่อใชเปน
ขอมูลในการตัดสินใจเลือกวารสารที่จะสงบทความลงตีพิมพและในการบริหารพัฒนางานวิจัย อีกทั้งมีความ
เช่ือมโยงกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Rankings) อีกดวย  

ทั้งน้ี ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการจะรวบรวมขอมูลและหารือกับอธิการบดีอีกครั้ง เพื่อให
มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนคาใชจาย 1 ปแรก โดยในระยะแรกจะทดลองใชงานฐานขอมูล Scopus เปน
เวลา 1 ป และจะทําการประเมินผลหลังการใชงาน ซึ่งภายหลังจากน้ันขอใหคณะวิชาพิจารณาสนับสนุน
คาใชจายในดําเนินการดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

            
ปดประชุมเวลา 11.00 น. 

 
 

 (นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 รายงานการประชุมฉบับน้ี 
 ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


