
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 15/2558 

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

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

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญส่ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
3. ผศ.ดร.เชาวรีย์  อรรถลังรอง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
5. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
6. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    
7. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
8. ผศ.ไพโรจน์  วังบอน  รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน 

  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
9. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

10. ผศ.ชวลิต   ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
11. รศ.ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
12. อ.ด าริห์    บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์   
13. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
14. รศ.ดร.เกษร  จันทร์ศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ  
15. ผศ.ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ  

    รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
16. ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  
17. อ.ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ ผู้อ านวยการหอศิลป์   
18. อ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี 
3. รศ.วัฒนา  เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
5. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
6. อ.ดร.บ ารุง  ช านาญเรือ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
7. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   
8. ผศ.ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
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9. ผศ.ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ 
   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.ดร.พีรพัฒน์  ยางกลาง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
2. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดร.ศุภรัตน์  แสงฉัตรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม  

1. อ.อ ามฤทธิ์   ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรม  ติดราชการ 
    ประติมากรรมและภาพพิมพ์  

2. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ไปราชการต่างประเทศ 
3. อ.มานพ  เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดราชการ 
     และการสื่อสาร   
4. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ติดราชการ 
5. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ติดราชการ 
6. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์  ติดราชการ 
 

เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 
 เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องต่างๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 14/2558         

เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 14/2558         
เม่ือวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 (วาระลับ) 

 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ครั้งที่ 14/2558  เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558  (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 3 เรื่อง ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณะมัณฑนศิลป์ในการจัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 

ครั้งที่ 45 ประจ าปีการศึกษา 2557 "รวมเลขเด็ด" งวดที่ 1 ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา    
การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา และสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ระหว่างวันที่ 21 
กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) กรุงเทพมหานคร โดย   
คุณนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เกียรติเป็นประธานใน   
พิธีเปิด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 และงวดที่ 2 เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบ
ภายใน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ และสาขาวิชาการออกแบบเครื่อง
แต่งกาย ระหว่างวันที่ 3-9 สิงหาคม 2558 ณ สยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร โดยพลต ารวจเอกพิชิต      
ควรเดชะคุปต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 โดย
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

2. มหาวิทยาลัยขอเชิญคณะวิชา/หน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างทาง
เลียบแม่น้ าเจ้าพระยาสองฝั่ง รวมระยะทาง 14 กิโลเมตร ตั้งแต่สะพานพระรามเจ็ดถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 14,006 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการตามที่กระทรวง      
มหาดไทยเสนอ เนื่องจากโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนสองฝั่งแม่น้ าและสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ
ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะด าเนินการเชิญคณะวิชา/หน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
ดังกล่าวภายหลังเดือนสิงหาคม 2558 

3. ด้วยใกล้เปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยขอให้คณะวิชา/หน่วยงาน 
เตรียมความพร้อมการด าเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก  
ระเบียบวาระท่ี 2.2.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่  26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน โดยสถาบันอุดมศึกษาใดที่จัด
การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ          
ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตรดังกล่าวภายในปีการศึกษา 2559  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้คณะวิทยาการจัดการและกองบริการการศึกษาด าเนินการด้าน
หลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน โดยสถาบันอุดมศึกษาใดที่จัด
การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ        
ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตรดังกล่าวภายในปีการศึกษา 2559  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้คณะวิทยาการจัดการและบัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการด้านหลักสูตร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3  เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  2.4  เรื่องรับทราบด้านวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังนี้ 
1. วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

2557 จ านวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 900 303 French I ของนักศึกษาจ านวน 2 ราย เนื่องจากเกิดความ
ผิดพลาดในการรวมคะแนนของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
นานาชาตคิรั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติแล้ว 
2. คณะอักษรศาสตร์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 

เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนและบันทึกผลคะแนนของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งได้ผ่านการเวียน    
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 
จ านวน 2 รายวิชาคือ 

 2.1 รายวิชา 433 106 Buddhist Philosophy ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย  
 2.2 รายวิชา 450 202 Philosophy, Religion and Belief of East Asia ของนักศึกษา

จ านวน 21 ราย  
3. คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

2557 จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 511 353-55 คณิตศาสตร์เชิงการจัด ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย 
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการให้ค่าระดับคะแนนผลการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา         
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า         
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จ านวน 4 รายวิชา คือ 

 4.1  รายวิชา 600 102-55 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่ม 6  
ของนักศึกษาจ านวน 29 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน 

 4.2  รายวิชา 611 331-50 เทคโนโลยียางและสิ่งทอ กลุ่ม 1 ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย 
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนน 

4.3 รายวิชา 600 117-55 พลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1 ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย 
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดท าสรุปผลคะแนน 

4.4 รายวิชา 614 451-55 วิศวกรรมความปลอดภัย กลุ่ม 1 ของนักศึกษาจ านวน 3 ราย 
และกลุ่ม 2 ของนักศึกษาจ านวน 2 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการให้คะแนนสอบ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะอักษรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระที่  2.5.1 รายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)             
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจ าไตรมาสที่ 3 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ได้ เปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน 
โดยมอบหมายให้งานสารบรรณจัดท ารายงานดังกล่าว เพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส นั้น  

ในการนี้  งานสารบรรณได้ รายงานการเข้ าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                
(e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-
มิถุนายน 2558) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอขอบคุณคณะวิชา/หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการเข้าใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ทั้งนี้ ขอให้คณบดีคณะวิชา/ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก 
ก าชับให้บุคลากรผู้ รับผิดชอบของคณะวิชา/หน่วยงานเข้าใช้งานระบบสารบรร ณอิเล็กทรอนิกส์                
(e-Document) อย่างสม่ าเสมอ 
 

ระเบียบวาระที่  2.5.2 ความคืบหน้าการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร              
พ.ศ. 2559-2573 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 ได้รับทราบการ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 และขอความร่วมมือคณบดีคณะวิชา
เสนอเป็นวาระการประชุมกรรมการประจ าคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดท าแผนของมหาวิทยาลัย 
และตามมติที่ประชุมคณะท างานจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 
กรกฎาคม  2558 ได้ให้ความเห็นชอบก าหนดการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 และประเด็น SWOT ตามที่ได้จากการส ารวจความเห็นผู้บริหารและ
บุคลากร รวมทั้งระดมความคิดเห็นของคณะท างานในการจัดล าดับความส าคัญประเด็น SWOT พร้อมทั้งให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นส าคัญ ดังนี้   

1. ควรจัดส่งประเด็น SWOT ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการจัดล าดับ
ความส าคัญว่าประเด็นใดมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมากที่สุด 10 ล าดับแรก จากทั้งหมด 
71 ประเด็น เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ (SFAS - Strategic Factor Analysis Summary) และ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. วิธีด าเนินการส ารวจเพื่อจัดล าดับความส าคัญประเด็น SWOT มีช่องทางในการด าเนินการ 
2 วิธี เพื่อเป็นทางเลือกและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ตอบแบบส ารวจ โดยให้เลือกตอบแบบส ารวจผ่านช่องทาง
ใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 
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2.1 การตอบเอกสารแบบส ารวจ ระหว่างวันที่ 5-13 สิงหาคม 2558 
2.2 การตอบแบบส ารวจออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ www.su.ac.th 

หรือ www.swot.su.ac.th ระหว่างวันที่ 5-14 สิงหาคม 2558 
ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คณะวิชา/หน่วยงานได้รับทราบและเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือทราบความคืบหน้า   
การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดังกล่าว           

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กองแผนงานระบุหมายเลขข้อของส่วนที่ 2 ประเด็น 
SWOT มหาวิทยาลัยศิลปากรตามเอกสารการจัดล าดับความส าคัญประเด็น SWOT ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยแยกตามตัวอักษร คือ S W O T ลงในแบบฟอร์มการจัดล าดับความส าคัญประเด็น SWOT ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ตอบแบบส ารวจออนไลน์ของการจัดล าดับความส าคัญประเด็น SWOT โดยให้แสดงผลสรุปของการจัดล าดับให้
ผู้ตอบแบบส ารวจทราบได้ทันทีหลังจากท่ีตอบแบบส ารวจเรียบร้อยแล้ว  

อนึ่ง ขอให้คณบดีคณะวิชา/ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก แจ้งให้บุคลากรเร่งตอบแบบ
ส ารวจผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งให้ทันภายในเวลาที่ก าหนด 
 
ระเบียบวาระที่  2.5.3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีได้รับจัดสรร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ให้ความ
เห็นชอบวงเงินค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 จ านวน 2,497.6557 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับจัดสรร 1,364.2696 ล้านบาท จ านวน 1,133.3861 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 83.08 และให้กองแผนงานด าเนินการจัดท ารายละเอียดน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและส านักงบประมาณต่อไป นั้น 

มหาวิทยาลัยได้รับการประสานงานจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือจัดท า
งบประมาณให้เป็นไปตามรายการที่ส านักงบประมาณพิจารณา โดยมหาวิทยาลัยได้น าเสนอวงเงินค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายการที่ส านักงบประมาณพิจารณาน าเสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลค าขอในระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์        
(e-budgeting) ของส านักงบประมาณพร้อม Sign Off น าส่งข้อมูล เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 จ านวน 
2,353.8973 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพร้อม
หลักเกณฑ์การปรับลดงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เบื้องต้น จ านวน 1,655.1202 ล้านบาท เพ่ือน าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ภายหลังเข้าร่วมประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20-21 
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กรกฎาคม 2558 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณ จ านวน 82.1800 ล้านบาท 
คงเหลือ 1,572.9402 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย ดังนี้ 

           หน่วย:ล้านบาท 
แผนงาน 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน รวม 
ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 482.0942 173.8964 366.4134 550.5362 1,572.9402 
1. แผนงาน : ส่งเสรมิบทบาทการใช้โอกาส 
   ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- - - 4.1590 4.1590 

   โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม     
   สู่ประชาคมอาเซียน 

- - - 4.1590 4.1590 

2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันา 
   คุณภาพการศึกษา 

474.8842 172.2086 358.1273 483.0470 1,488.2671 

   ผลผลิตที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน   
   สังคมศาสตร ์

224.4707 114.2663 238.7326 289.8263 867.2959 

   ผลผลิตที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

170.1370 50.6677 115.1147 134.3140 470.2334 

   ผลผลิตที่ 3 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน 
   วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

80.2765 7.2746 4.2800 29.8655 121.6966 

   ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บรกิารวิชาการ - - - 29.0412 29.0412 
3. แผนงาน :  สนับสนุนการจดัการศึกษา     
   ขั้นพื้นฐาน 

- - - 7.6927 7.6927 

   โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย   
   ในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาล      
   จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- - - 7.6927 7.6927 

4. แผนงาน :  อนุรักษ ์ส่งเสริมและพัฒนา  
   ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

2.9033 0.7624 0.2861 22.7820 26.7338 

   ผลผลิตที่ 1 : ผลงานท านุบ ารุง    
   ศิลปวัฒนธรรม 

2.9033 0.7624 0.2861 22.7820 26.7338 

5. แผนงาน :  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 4.3067 0.9254 8.0000 32.8555 46.0876 
   ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง   
   องค์ความรู้ 

- - - 5.4830 5.4830 

   ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด 
   เทคโนโลย ี

4.3067 0.9254 8.0000 27.3725 40.6046 

ในการนี้ กองแผนงานได้จัดท าข้อมูลสรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ที่ได้รับจัดสรรหลังเข้าร่วมประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จ านวน 1,572.9402 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จ านวน 208.6706 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.30 เมื่อพิจารณาค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. งบประจ าตามภารกิจพ้ืนฐาน จ านวน 1,521.0195 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่าย
ประจ าขั้นต่ าท่ีจ าเป็น (เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร เงินเต็ม
ขั้นราชการ เงินเต็มขั้นลูกจ้างประจ า ค่าตอบแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง ค่า เช่าทรัพย์สิน                  
ค่าสาธารณูปโภค และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) รายจ่ายที่ไม่ใช่รายจ่ายประจ าขั้นต่ า (ค่าจ้างชั่วคราว 
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ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคอาคารใหม่ และงบลงทุน 
โครงการเงินอุดหนุน) และรายจ่ายผูกพันเดิมงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ดังนี้  

หน่วย:ล้านบาท 

งบประจ าตามภารกิจพ้ืนฐาน งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน รวม 

1. รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น 457.0680 132.4457 - 439.7403 1,029.2540 

2. รายจ่ายที่ไม่ใช่รายจ่ายประจ าขัน้ต่ า 25.0262 41.4507 94.1237 66.8752 227.4758 

3. รายจ่ายผูกพันเดิมงบลงทุน - - 264.2897 - 264.2897 

รวม 482.0942 173.8964 358.4134 506.6155 1,521.0195 

2. ภารกิจตามยุทธศาสตร์ จ านวน 51.9207 ล้านบาท เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

หน่วย:ล้านบาท 

โครงการตามยุทธศาสตร์ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน รวม 

1. โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้ - - - 5.4830 5.4830 

2. โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี - - 8.0000 26.5860 34.5860 

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด  
   การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- - - 7.6927 7.6927 

4. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 
   อาเซียน 

- - - 4.1590 4.1590 

รวม - - 8.0000 43.9207 51.9207 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับจัดสรร 
จ านวน 1,572.9402 ล้านบาท และขอให้คณะวิชา/หน่วยงานเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการในส่วน            
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ    

ฉบับปี พ.ศ. 2551 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ. 2551 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอขยายระยะเวลา
การศึกษาและการส าเร็จการศึกษา เป็นดังนี้ 

ข้อ  9  ระยะเวลาการศึกษา 
9.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ภาคการศึกษา 
9.2 ระยะเวลาที่ให้ศึกษาได้อย่างมาก ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา 

ข้อ  11.2  การส าเร็จการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 11.2.1 มีเวลาการศึกษาในหลักสูตร ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ์ 1. อาจารย์วรรณวิสา บุญมาก* 
2. อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล 2. อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล* 
3. อาจารย์นภสร นีละไพจิตร* 3. อาจารย์กมลรัตน์ หนูสวี 
4. อาจารย์อัยรัสต์ แกสมาน 4. อาจารย์อัยรัสต์ แกสมาน 
5. อาจารย์นรินทรา จันทศร* 5. อาจารย์นรินทรา จันทศร 
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โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ. 2551 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปิดหลักสูตรใหม่ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปิดหลักสูตร 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การด าเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง                   
  ปีการศึกษา 2559 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่  16 
กรกฎาคม 2558 ได้เห็นชอบให้จัดโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง      
ปีการศึกษา 2559 ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ประเภทโควตาภูมิภาค และประเภท
โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น 
 ในการนี้ คณะมัณฑนศิลป์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
คณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ก าหนดรับเข้าศึกษา จ านวน 286 คน 
1.1 สาขาวิชาการออกแบบภายใน  จ านวน  61  คน 
1.2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  จ านวน  45  คน 
1.3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  จ านวน  35  คน 
1.4 สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  จ านวน  45  คน 
1.5 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  จ านวน  25  คน 
1.6 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  จ านวน  30  คน 

  1.7 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  จ านวน  45  คน 
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2. ประเภทโควตาภูมิภาค ก าหนดรับเข้าศึกษา จ านวน 40 คน 
2.1 สาขาวิชาการออกแบบภายใน  จ านวน   8  คน 
2.2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  จ านวน   4  คน 
2.3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  จ านวน   4  คน 
2.4 สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  จ านวน   8  คน 
2.5 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  จ านวน   8  คน 
2.6 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  จ านวน   4  คน 

  2.7 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  จ านวน   4  คน 
3. ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดรับเข้าศึกษา จ านวน 8 คน 

3.1 สาขาวิชาการออกแบบภายใน  จ านวน   1  คน 
3.2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  จ านวน   1  คน 
3.3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  จ านวน   1  คน 
3.4 สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  จ านวน   1  คน 
3.5 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  จ านวน   2  คน 
3.6 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  จ านวน   1  คน 

  3.7 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  จ านวน   1  คน 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ ให้ปรับแก้รายละเอียดของรายวิชาที่จัดสอบ       
ซึ่งแบ่งเป็นรายวิชาความรู้ขั้นพ้ืนฐานที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
(สทศ.) และรายวิชาเฉพาะสาขาที่จัดสอบโดยคณะมัณฑนศิลป์ ก่อนน าเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ
ต่อไป   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการด าเนินการ 
  เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยวันที่ 9 กันยายน 2558 จะครบวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภาคณาจารย์
ประเภทผู้แทนทั่วไป จ านวน 4 ต าแหน่ง และประเภทผู้แทนคณะ จ านวน 6 ต าแหน่ง รวมทั้งผลการเลือกตั้ง  
ที่ผ่านมาปรากฏว่าได้จ านวนกรรมการไม่ครบตามต าแหน่งที่ว่าง จึงท าให้กรรมการสภาคณาจารย์ ประเภท
ผู้แทนทั่วไป มีต าแหน่งที่ว่างอยู่เดิม จ านวน 2 ต าแหน่ง และประเภทผู้แทนคณะ มีต าแหน่งที่ว่างอยู่เดิม 
จ านวน 6 ต าแหน่ง รวมต าแหน่งว่างทั้งสิ้น 18 ต าแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป จ านวน 6 ต าแหน่ง ดังนี้ 
1.1 ต าแหน่งว่างที่มีวาระถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 จ านวน 2 ต าแหน่ง  
1.2  ต าแหน่งว่างที่มีวาระถึงวันที่ 9 กันยายน 2560 จ านวน 4 ต าแหน่ง  
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2. กรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะ จ านวน 12 ต าแหน่ง ดังนี้ 
2.1  ต าแหน่งว่างที่มีวาระถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ 

-   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
-  คณะโบราณคด ีจ านวน 1 ต าแหน่ง 

2.2  ต าแหน่งว่างที่มีวาระถึงวันที่ 9 กันยายน 2560 จ านวน 10 ต าแหน่ง  คือ 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
-  คณะมัณฑนศิลป์ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
-  คณะอักษรศาสตร์ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
-  คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
-  คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
-  คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
-  คณะดุริยางคศาสตร์ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
-  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 ต าแหน่ง 
-  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 1 ต าแหน่ง 
- วิทยาลัยนานาชาติ จ านวน 1 ต าแหน่ง 

  ตามความในข้อ 6 วรรคท้าย แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 
2541 ก าหนดว่า “กรณีที่การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ได้จ านวนกรรมการไม่ครบตามที่ก าหนดใน   
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าจ านวนกรรมการที่ขาดอยู่เป็นต าแหน่งที่ว่างโดยอนุโลม และให้ด าเนินการเลือกตั้ง         
ทุกหกเดือน เว้นแต่วาระของกรรมการสภาคณาจารย์ที่ขาดนั้นจะเหลือไม่ถึงหกสิบวัน” 

 ในการนี้ สภาคณาจารย์จึงประสงค์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ   
สภาคณาจารย์  ประเภทผู้แทนทั่วไป  จ านวน 6 ต าแหน่ง พร้อมทั้งแจ้งให้คณบดี อีก 12 คณะวิชา               
เป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์  ประเภทผู้แทนคณะ ตามระเบียบวิธีการเลือกตั้ง               
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้แล้วเสร็จก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่า 30 วันตามความในข้อ 10 ข้อ 15 และข้อ 16 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2541 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้ งคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ ง           
และคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป แทนต าแหน่งที่ว่าง     
(ชุดใหม่) โดยประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและมีรายชื่อต่อไปนี้ 

ก.   คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ประกอบด้วย 
1. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  วังบอน  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ธนะ  จีระพิวัฒน์   กรรมการ 
4. อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา    กรรมการ 
5. นางภาวนา  ใจประสาท    กรรมการ 
6. นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา    กรรมการ 
7. นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ขาวสิทธิวงษ์ กรรมการ 
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9. ดร.ทวีวรรณ  อินดา    กรรมการ 
10. นางทองทิพย์  อยู่พะเนียด    กรรมการ 
11. นางสาวรุ้งนภา  ด้วงทอง    กรรมการ 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  เกษรพิกุล  กรรมการ 
13.  นายสัมฤทธิ์  เอกสินธุ์    กรรมการ 
14.  อาจารย์นฤชร  สังขจันทร์    กรรมการ 
15.  รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร  อภิรักษ์อร่ามวง กรรมการ 
16. นางสาวรัตทิกร  คงทอง    กรรมการ 
17. นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
18. นางนิศารัตน์  พ่วงสมจิตร                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางมณีรัตน์  นิสยันต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข.  คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง และตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 
ประเภทผู้แทนทั่วไป  ประกอบด้วย 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  วังบอน  ประธานกรรมการ 
2. นางนภัสนันท์  อินทรโพธิ์    กรรมการ 
3. นายรัชภูมิ  ทรงส าราญ    กรรมการและเลขานุการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1. อาจารย์ ดร.ธนะ  จีระพิวัฒน์   ประธานกรรมการ 
2. นายประพันธ์พงษ์  มนต์แก้ว   กรรมการ 
3. นางยุพา  เพ็ชรแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 

คณะโบราณคดี 
1. อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา    ประธานกรรมการ 
2. นางสาววรันดา  แก้วหอมค า   กรรมการ 
3. นางสาวศศินา  ชูเมือง    กรรมการและเลขานุการ 

คณะมัณฑนศิลป์    
1. นางภาวนา  ใจประสาท    ประธานกรรมการ 
2. นางมัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์    กรรมการ 
3. นายวุฒิ  คงรักษา     กรรมการและเลขานุการ 

คณะอักษรศาสตร์   
1. นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา   ประธานกรรมการ 
2. นายภูมิ พึ่งพระ     กรรมการ 
3. นางมณี  เผือกหอม    กรรมการและเลขานุการ 
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คณะศึกษาศาสตร์  
1. นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววรรณภา  จันทวงษ์   กรรมการ 
3. นางนิตยา  จิตรค า    กรรมการและเลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ขาวสิทธิวงษ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสายชล  เขียววิชัย    กรรมการ 
3. นายเกียรติ  อุดมกาญจนานนท์   กรรมการและเลขานุการ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
1. ดร.ทวีวรรณ  อินดา    ประธานกรรมการ 
2. นางอารยา  ธนะวัฒนานนท์   กรรมการ 
3. นายชัยวัฒน์  ตันติบวรเดชา   กรรมการและเลขานุการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. นางทองทิพย์  อยู่พะเนียด  ประธานกรรมการ 
2. นางพนิดา  ตันติอ านวย    กรรมการ 
3. นางสาววรรณนภา  เอ่ียมมาธุสร   กรรมการและเลขานุการ 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
1. นางสาวรุ้งนภา  ด้วงทอง    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภัศรา  อินทร์เล็ก    กรรมการ 
3. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  เกษรพิกุล  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์พิสิษฐ์  สุวรรณแพทย์   กรรมการ 
3. นายประสิทธิ์  นิธิโกสินทร์ กรรมการและเลขานุการ 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ์    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเสาวภา  ประทุมสินธุ์       กรรมการ 
3. นายภาณุมาศ ครุฑสิงห์    กรรมการและเลขานุการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. อาจารย์นฤชร สังขจันทร์    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยุวดี  มนทิรมาโนชญ์   กรรมการ 
3. นายบุญช่วย  จันทร์เฮ้า    กรรมการและเลขานุการ 
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วิทยาลัยนานาชาติ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.สุดาวดี จันทร์ภิวฒัน์   กรรมการ 
3. นางสาวโกลัญญา  สุขประสม   กรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
1. นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์   ประธานกรรมการ 
2. นางนิศารัตน์  พ่วงสมจิตร    กรรมการ 
3. นางมณีรัตน์  นิสยันต์ กรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานอธิการบดี  วังท่าพระ 
1. นางสาวรัตทิกร คงทอง    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทัศนีย์ หลีกอาญา    กรรมการ 
3. นางสาวสุปราณี   โล่ภักดีสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ 

แล้วให้น าเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
ทั้งนี้ ประธานแจ้งให้คณบดี 12 คณะวิชาที่มีต าแหน่งว่างเป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ            

สภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ ตามระเบียบวิธีการเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้ก าหนดวันเลือกตั้ง
ในวันเดียวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป และเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการ
ด าเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันครบวาระออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจาก       
ที่ประชุมคณบดี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้สอยอ่ืนๆ ของ   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนอนุกรรมการหอพักและอาจารย์ท่ีปรึกษา
หอพักในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียน   
การสอนในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้รับทราบ

รูปแบบการจัดท าประกาศก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จ านวน 2 รูปแบบ โดยให้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ   
แต่ละคณะวิชาต่อไป นั้น 

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดท า (ร่าง) ประกาศก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 
จ านวน 3 ฉบับ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว ดังนี้ 

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้สอยอ่ืนๆ ของคณะเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามข้อ 40 ของระเบียบดังกล่าว  



 17 

2.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนรายเดือน
อนุกรรมการหอพักและอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามข้อ 
19 ของระเบียบดังกล่าว 

3.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับ      
การเรียนการสอนในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามข้อ 13 ของระเบียบดังกล่าว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าใช้สอยอ่ืนๆ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร่าง) ประกาศมหาวิ ทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนอนุกรรมการหอพักและอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักในส่วนของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่ อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แล้วให้
น าเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงาน     
  ในก ากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 ได้ให้ความเห็นชอบ 
โครงการจัดตั้งคลินิกชุมชนอบอุ่น ศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้ด าเนินการให้บริการในการรักษาพยาบาล
และบริการทางเภสัชกรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง นั้น 

ในการนี้  เ พ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการเบิกค่า
รักษาพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์จึงเสนอพิจารณาให้ “คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น ศิลปากร” มีโครงสร้าง
เป ็นหน่วยงานในก ากับของสถานปฏิบ ัต ิการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” และมีสถานภาพเป็น
สถานพยาบาลของรัฐ โดยกองนิติการมีความเห็นดังนี้ 

1. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” เป็นหน่วยธุรกรรมหรือวิสาหกิจเชิงวิชาชีพ 
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานหน่วยธุรกรรมหรือวิสาหกิจ   
เชิงวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2553 ซึ่งด าเนินงานในรูปแบบเชิงวิสาหกิจ เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้    
ทางเภสัชศาสตร์ในการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ  อันเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพ อุตสาหกรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นแหล่งพัฒนาทักษะและการศึกษาแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้งทางด้านทฤษฎี และ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนเป้าหมาย โดยให้มีการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและระดับ
สากล 

2. ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 ได้เห็นชอบให้จัดตั้ง 
“โครงการจัดตั้งคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น ศิลปากร” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการในการรักษาพยาบาล
และบริการทางเภสัชกรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง รวมถึงเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการบริการในสถานบริการให้เชื่อมโยงกับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
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3. การจัดตั้ง “คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น ศิลปากร” โดยให้มีโครงสร้างเป็นหน่วยงานใน
ก ากับของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” คณะเภสัชศาสตร์ นั้น กองนิติการมีความเห็นว่า
สมควรจัดตั้งให้เป็น “หน่วยงานอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น” ตามข้อ 6 (5) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2546 
เนื่องจากหากจัดตั้งเป็นหน่วยงานในก ากับที่มีฐานะเป็นคณะวิชา ภาควิชา กอง ฝ่าย และงานแล้ว จะมีผลให้
ต้องมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานด้วย 

ส่วนการจัดตั้งเป็น “หน่วยงานอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น” การบริหารงานจะเป็นไป
ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ ตามความในข้อ 15 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดตั้ง
และการบริหารงานหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2546 

4. หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง “คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น ศิลปากร” 
ตามข้อ 6 (5) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานหน่วยงานในก ากับของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2546 จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ก าหนดให้ “คลินิกเวชกรรมชุมชน
อบอุ่น ศิลปากร” มีการบริหารงานภายใต้การบริหารงานโดยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” 
คณะเภสัชศาสตร์ ไปพร้อมกัน การบริหารงานของ “คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น ศิลปากร” ก็จะบริหารงาน
โดยคณะกรรมการอ านวยการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” 

5. ส าหรับการด าเนินการให้ “คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น ศิลปากร” มีสถานภาพเป็น
สถานพยาบาลของรัฐนั้น เห็นสมควรให้ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง    
การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  และให้น าเสนอ          
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้คณะวิชา/หน่วยงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษา 
บุคลากร และคณาจารย์ เข้ารับบริการในคลินิกดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ..) และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
  ศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      
  ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2558 ได้ให้ความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2557 ได้ให้ความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)          
ในลักษณะโครงการพิเศษ นั้น 
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ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) โดยผ่านการ
พิจารณาจากกองนิติการแล้ว พร้อมทั้งได้แนบหลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดอัตราค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ และตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บในปัจจุบันและที่ ก าหนด
เพ่ิมเติม 

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีข้อเสนอแนะ  
ส าหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย   
การบริหารงบประมาณและการเงินส าหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  โดยขอให้คณะวิชาที่ประสงค์   
จะปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเตรียมข้อมูล/เหตุผลส าหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา      
เพ่ือชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) แล้วให้
น าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์      

และหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์       
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5         เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ     

Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น 
 
สรุปเรื่อง  

ตามที่คณะอักษรศาสตร์ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Tokyo Gakugei University 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 โดยระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา        
คณะอักษรศาสตร์และ Tokyo Gakugei University  ได้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ดังนี้ 
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1. คณะอักษรศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยัง Tokyo Gakugei University เป็นประจ า 
ทุกปี ปีละ 2 คน 

2. ปีการศึกษา 2555 Tokyo Gakugei University ได้ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนมายัง       
คณะอักษรศาสตร์ จ านวน 1 คน เพื่อศึกษาการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ  

ในการนี้ คณะอักษรศาสตร์มีความประสงค์จะต่อสัญญาข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว        
ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลง
มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม โดยมีแผนการจัดกิจกรรมในอนาคต ดังนี้ 

1. คณะอักษรศาสตร์มีการวางแผนจะส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยัง Tokyo Gakugei University 
และรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Tokyo Gakugei University เป็นประจ าเช่นเดิม  

2. คณะอักษรศาสตร์ได้ริเริ่มหลักสูตร 7+1 อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
(ภาษาญี่ปุ่น) และได้รับการตอบรับจาก Tokyo Gakugei University ในการจัดการเรียนการสอนภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ในหลักสูตรดังกล่าวปีละ 5–10 คน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป   

เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระส าคัญข้อ 6 ขอบเขต
ความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ก่อนทีจ่ะด าเนินการต่อไป 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์       
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย    
พิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ ขอให้คณะวิชาที่มีความประสงค์จะต่อสัญญาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระบุ
รายละเอียดของการด าเนินการที่ผ่านมาให้เป็นไปตามรูปแบบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  

 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ          

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่ 6                   
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยศิลปากร                       
และการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทยหวนดูทรัพย์ส่ิงสินตน”      

 
สรุปเรื่อง    

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี” (อพ.สธ.) และที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
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สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่  1/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนแม่บท 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระยะ 5 ปีที่ 6 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) โดย ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์ เลขานุการ
คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในฐานะรองประธานกรรมการได้ให้ความเห็นว่า 
แนวทางการจัดท าแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่  6 ยังคงด าเนินงานตามกรอบกิจกรรมของแผนแม่บท อพ.สธ. ใน 8 
กิจกรรม อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่ง อพ.สธ. ยังต้องการให้แต่ละมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดท าแผนแม่บทที่
เน้นศักยภาพ โดยการค้นหาและคัดเลือกพืชหรือทรัพยากรที่มีศักยภาพมา 1 ชนิด เพ่ือน ามาต่อยอดและ      
บูรณาการร่วมกันภายใต้แผนงานการศึกษาทรัพยากรชนิดนั้นๆ ตามมาตรฐานงานวิจัยของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมกับการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการ
ก าหนดแนวทางการวิจัยและการสนับสนุนงบประมาณวิจัย เน้นการท างานวิจัยที่ได้รับโจทย์วิจัยมาจากชุมชน และ
ด าเนินงานวิจัยโดยที่ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพ่ือประสานความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย สถาบัน ชุมชน   
และชาวบ้าน นั้น 

ในการนี้ คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

1. การเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรมในแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่ 6 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 
2564) มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการและร่วมจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทยหวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” 
ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช      
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่ 6 (1 ตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยศิลปากร และการเข้าร่วมการประชุมวิชาการและร่วมจัดนิทรรศการ 
“ทรัพยากรไทยหวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”      

ทั้งนี้ คณะวิชา/หน่วยงานที่ประสงคเ์ข้าร่วมการจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทยหวนดูทรัพย์สิ่ง
สินตน” ขอให้เสนอกิจกรรมไปยังรองอธิการบดี เพชรบุรี ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 การขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า

สุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. 2558 
  
สรุปเรื่อง    

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน ศาสตราจารย์ 
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. 2558 โดยให้ใช้ดอกผลของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นั้น 

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
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กองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดยเสนอให้
แก้ไขข้อความในระเบียบ ดังนี้ 

1. ข้อ 6 (1) จาก “มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาตรี 
ทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)...” เป็น “มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาตรี โดยเบิกจ่ายจ านวนเงินทุนการศึกษาตามที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจริง...” 

2. ข้อ 6 (1) (ก) วรรคสอง จาก “ส าหรับการคัดเลือกนักศึกษาจากคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้พิจารณาเสนอ” เป็น “ส าหรับการคัดเลือกนักศึกษาจาก
คณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้พิจารณาเสนอ จ านวน 5 ทุน”  

3. ข้อ 6 (1)  (จ)  จาก “ต้องศึกษาในสาขาวิชาเดิมตลอดระยะเวลาที่รับทุน” เป็น “ต้อง
ศึกษาอยู่ในคณะวิชาเดิมตลอดระยะเวลาที่รับทุน” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้กองนิติการจัดท าเป็น (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2558 ตามที่คณะกรรมการ
กองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เสนอ และเพ่ิมเติมข้อความให้ครอบคลุมเกี่ยวกับการให้
คณะกรรมการกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ  ดิศกุล เป็นผู้พิจารณาการมอบทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ  
ดิศกุล พ.ศ. 2558 รวมถึงพิจารณาระเบียบดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับส าหรับการมอบทุนการศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ. 2558 แล้วให้เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 รายช่ืออาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษท่ีมีคุณสมบัติ      

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548             
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

  
สรุปเรื่อง    

ด้วยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา (สกอ.) ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้อ 4 ก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และตามคู่มือการจัดการความรู้ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปีการศึกษา 2557 หลักสูตรทางด้านศิลปะหรือวิชาชีพที่มี
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติไว้ว่า ควรพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติเทียบเคียงคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนที่ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย  อาจารย์พิเศษให้มีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจากมีประสบการณ์/          
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็น
อย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒินอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจา รณาด้าน
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
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ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์
พิเศษที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ      
ซึ่งได้ผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
2558 จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1. อาจารย์เกชา  ธีระโกเมน 
2. อาจารย์บัณฑิต  งามวัฒนะศิลป์ 
3. อาจารย์ประพุธ  พงษ์เลาหพันธุ์ 
4. อาจารย์ไผท  ผดุงถิ่น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5. นายชัยรัตน์  จิตตสินนวา 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
อาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน 5 ราย ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 เรื่องที่รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งใหท้ราบ 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
1. หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ปิดหลักสูตรแล้วไม่ต้องรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษา  
2. หลักสูตรที่ไม่มี มคอ.2 และยังไม่ได้ปิดหลักสูตรจะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตรเป็นศูนย์ 
3. ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาขอความอนุเคราะห์คณะวิชาให้รวบรวมข้อมูลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเพ่ือเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2 นิทรรศการทุนรางวัล “ศิลป์ พีระศรี” ครั้งท่ี 14 
 
สรุปเรื่อง 

ผู้อ านวยการหอศิลป์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ได้รับทุนรางวัล   
“ศิลป์ พีระศรี” ประจ าปี 2557 และมอบทุนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมฯ ซึ่งก าหนดจัดนิทรรศการทุน
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รางวัล “ศิลป์ พีระศรี” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ โดยมีคุณชฎาทิพ จูตระกูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 
มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.       

               
 (นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


