
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 16/2558 

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
5. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
7. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ   

  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
8. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
9. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 

10. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
11. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร 
12. อ.ดร.บํารุง   ชํานาญเรือ รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
13. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
14. รศ.ดร.จุไรรัตน   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
15. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
16. อ.ดําริห   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุรยิางคศาสตร 
17. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
18. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
19. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิร ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
20. ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
21. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  
22. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 
23. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย 

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุร ี
2. อ.มานพ  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   
  พระราชวังสนามจันทร 

2. อ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
3. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 

  แทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference 

1. อ.ดร.ประไพพิมพ  สุธีวสินนนท ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 
2. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุร ี

ผูไมมาประชุม 

1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไปราชการตางประเทศ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ติดราชการ 

   และกิจการพิเศษ  
4. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ติดราชการ 
5. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไปราชการตางประเทศ 
6. ผศ.ดร.อริศร   เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดราชการ 

เปดประชุมเวลา 10.45 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 15/2558           

เมื่อวันอังคารท่ี 4 สิงหาคม 2558  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 15/2558 
เมื่อวันอังคารท่ี 4 สิงหาคม 2558 (วาระลับ) 

 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 (วาระลับ) 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 

สรุปเรื่อง 
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับอาจารย ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท ซึ่งไดรับแตงต้ัง

ใหดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 
2. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) กําหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 

2558 (Thailand Research Expo 2015)” ระหวางวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ ศูนยประชุมบางกอก  
คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยไดเขารวมจัดแสดงนิทรรศการใน
สาขาวิชาตางๆ รวมถึงสาขาศิลปกรรมซึ่งกําหนดใหมีการจัดแสดงนิทรรศการเปนปแรก 

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. บัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 

2556 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 782 643 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยแลว 
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2. คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 082 101-54 มนุษยกับศิลปะ ของนักศึกษาจํานวน 10 ราย เน่ืองจาก
เกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนและบันทึกผลคะแนน ซึ่ งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  

3. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา         
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา         
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จํานวน 3 รายวิชาคือ  

3.1 รายวิชา 615 102-55 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องตน กลุม 2 ของนักศึกษา
จํานวน 38 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน  

3.2 รายวิชา 614 455-55 มนุษยสัมพันธในอุตสาหกรรม กลุม 1 ของนักศึกษาจํานวน    
2 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในสงผลการศึกษา  

3.3 รายวิชา 611 207-55 อุณหพลศาสตรสําหรับวิศวกรกระบวนการเคมี 2 กลุม 1 ของ
นักศึกษาจํานวน 2 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะอักษรศาสตร
และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.2 การแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

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

บัดน้ี กองบริการการศึกษาไดรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรตางๆ ในชวงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 ดังน้ี 

 

คําสั่งที ่ หลักสูตร คณะวิชา 
จํานวน

อนุกรรมการ 
(คน) 

หมายเหตุ 

686/2558 
ลงวันที่ 20 
พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 6  
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คําสั่งที ่ หลักสูตร คณะวิชา 
จํานวน

อนุกรรมการ 
(คน) 

หมายเหตุ 

725/2558 
ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 6  

726/2558 
ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

คณะวิทยาการจัดการ 6  

786/2558 
ลงวันที่ 12 
มิถุนายน 

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 6  

932/2558 
ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 5  

1050/2558 
ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะเภสัชศาสตร 6  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 

ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน ฉบับป 

พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือ
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ   *  หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  **  หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ  
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมีนาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน  ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  
 
 
 
 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. รองศาสตราจารยชินศักด์ิ  ตัณฑิกุล* 1. รองศาสตราจารยชินศักด์ิ  ตัณฑิกุล* 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช* 2. รองศาสตราจารย ดร.วีระ  อินพันทัง* 
3. อาจารย ดร.เกรียงไกร  เกิดศิริ* 3. อาจารย ดร.เกรียงไกร  เกิดศิริ* 
4. อาจารย ดร.สุพิชชา  โตวิวิชญ 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชชา  โตวิวิชญ** 
5. อาจารยพัฒนปกรณ  ลีลาพฤทธ์ิ 5. อาจารยพัฒนปกรณ  ลีลาพฤทธ์ิ 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ   *  หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  **  หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ  
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมีนาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือ
อาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ   *  หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมีนาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช* 1. รองศาสตราจารย ดร.วีระ  อินพันทัง* 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  เกษมศุข* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  เกษมศุข* 
3. อาจารย ดร.เกรียงไกร  เกิดศิริ* 3. อาจารย ดร.เกรียงไกร  เกิดศิริ* 
4. รองศาสตราจารยชินศักด์ิ  ตัณฑิกุล 4. รองศาสตราจารยชินศักด์ิ  ตัณฑิกุล 
5. อาจารย ดร.สุพิชชา  โตวิวิชญ 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชชา  โตวิวิชญ** 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารย ดร.ธนะ  จีระพิวัฒน* 1. อาจารย ดร.ธนะ  จีระพิวัฒน* 
2. รองศาสตราจารยสิทธิพร  ภิรมยรื่น* 2. รองศาสตราจารยสิทธิพร  ภิรมยรื่น* 
3. อาจารย ดร.องอาจ  หุดากร* 3. อาจารย ดร.องอาจ  หุดากร* 
4. ผูชวยศาสตราจารยพรพจน  สุขเกษม 4. ผูชวยศาสตราจารยพรพจน  สุขเกษม 
5. ผูชวยศาสตราจารยกัตติกา  กิตติประสาร 5. อาจารยจีรศักด์ิ  เกื้อสมบัติ 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย
ประจําหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ   *  หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมีนาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป 
พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาใหมเพิ่มในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน  
วิชาเลือก กลุมวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 513 435 การวิเคราะหทางเคมีของนํ้า 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธุดา  พุฒิไพโรจน* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธุดา  พุฒิไพโรจน* 
2. รองศาสตราจารย ดร.ตนขาว  ปาณินท* 2. รองศาสตราจารย ดร.ตนขาว  ปาณินท* 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาริณี  รามสูต* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาริณี  รามสูต* 
4. รองศาสตราจารยมาลินี  ศรีสุวรรณ 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช 
5. อาจารย ดร.สัทธา  ปญญาแกว 5. อาจารย ดร.สัทธา  ปญญาแกว 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคม ี ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาใหม ในหมวดวิชาเลือก แผน ก 
แบบ ก 2 และแผน ข จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 513 537 การวิเคราะหนํ้า 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
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 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โดยวิธีรับตรง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต 

คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะดุริยางคศาสตรดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในคณะดุริยางคศาสตร โดยวิธีรับตรง ต้ังแตปการศึกษา 2542 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
ทางดานดนตรีและสามารถสรางสรรคงานทางดนตรีไดอยางมีคุณภาพ อีกทั้งสามารถยกระดับคุณภาพและ    
สรางมาตรฐานการศึกษาดนตรีในประเทศไทย น้ัน 

ในการน้ี คณะดุริยางคศาสตรประสงคดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โดยวิธี    
รับตรง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 โดย
ดําเนินการจัดสอบจํานวน 3 รอบ กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 145 คน จํานวน 4 หลักสูตร ดังน้ี 
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1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี  จํานวน 30 คน 
 (หลักสูตรสองภาษา) 
2. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส  จํานวน 30 คน 
 (หลักสูตรสองภาษา) 
3. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย  จํานวน 35 คน 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง  จํานวน 50 คน 
ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โดยวิธี    
รับตรง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 ตามที่
คณะดุริยางคศาสตรเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัดการใชจายเงิน

งบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1469/2557 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 และที่ 

1871/2557 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัดการใช
จายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะครบวาระการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 
30 กันยายน 2558 น้ัน  

เพื่อใหการดําเนินงานและติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปนไป  
ดวยความเรียบรอยและตอเน่ือง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัด
การใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัด
การใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนง
และมีรายช่ือตอไปน้ี  

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. อาจารยวัชราภรณ  รวมธรรม กรรมการ 
 รองคณบดีฝายบริหาร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
3. อาจารย ดร.ธีระวัฒน  จันทึก กรรมการ 
 รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.อวยพร  อภิรักษอรามวง กรรมการ 
 รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวางแผนและพัฒนา 
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5. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
6. เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
7. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
8. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
9. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

10. เลขานุการศูนยคอมพวิเตอร กรรมการ 
11. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
12. เลขานุการหอศิลป กรรมการ 
13. ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการ 
14. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา กรรมการ 
15. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต กรรมการ 
16. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 
17. ผูอํานวยการกองแผนงาน กรรมการ 
18. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่ กรรมการ 
19. ผูอํานวยการกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรรมการ 
 พระราชวังสนามจันทร  
20. ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ 
21. ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
22. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี กรรมการ 
23. ผูอํานวยการกองนิติการ กรรมการ 
24. นายอนันท ใจทัน คณะจิตรกรรมประติมากรรม กรรมการ 
 และภาพพิมพ 
25. นางสาวอัจฉรา  ยมะคุปต คณะจิตรกรรมประติมากรรม กรรมการ 
 และภาพพิมพ    
26. นางจันทรเพ็ญ  ศรชวย คณะจิตรกรรมประติมากรรม กรรมการ 
 และภาพพิมพ 
27. นายพลวรุตม  งามบุญแถม คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
28. นางสาววิภาพร  คอมนันท คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
29. นางสาวชาลิสา  สุวรรณกิจ คณะโบราณคดี กรรมการ 
30. นางสาวฐิติกาล  ลิ้มรุงเรืองรัตน คณะโบราณคดี กรรมการ 
31. นางภาวนา  ใจประสาท คณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
32. นางสาวนภาพร  ทองทวี คณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
33. นางสาวสุรีพร  แปนพิบูลลาภ คณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
34. นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา คณะอักษรศาสตร กรรมการ 
35. นายนันทิช  แกวมุณี คณะอักษรศาสตร กรรมการ 
36. นางมัณฑนา  นอยพิทักษ คณะอักษรศาสตร กรรมการ 
37. นางสุนีย  มิ่งโชชัย คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
38. นายนิฐิณัฐ  วโรดมรุจิรานนท คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
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39. นางรุงอรุณ  นิมิตรนิวัฒน คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
40. นางสาวจิตรรดี  ตันติคชาภรณ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
41. นางสาวนาตยา  ทับทิมทอง คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
42. นางสาวเสาวนีย  พูลเขตรวิทย คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
43. นางสายใจ  ศรีวิบูลย คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
44. นางพูนสุข  ยมบานกวย คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
45. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ คณะดุรยิางคศาสตร กรรมการ 
46. นางพิจิตรา  บัวบาล คณะดุรยิางคศาสตร กรรมการ 
47. นางพรทิพา  เชยอักษร คณะดุรยิางคศาสตร กรรมการ 
48. นางสาวทัศนวรรณ  พลวิรัตน คณะสัตวศาสตร กรรมการ  
 และเทคโนโลยีการเกษตร 
49. นายสัมฤทธ์ิ  เอกสินธุ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ  
50. นางสาวชลทิชา  ทองศิร ิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
 และการสื่อสาร  
51. นางสาววรรณภาพร  สีแดง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
 และการสื่อสาร 
52. นางสาวสุนันทา  คําจริง วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
53. นางสาวมนทิรา  สาเมือง วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
54. นางกฤษณา  สุภชัยพานิชพงศ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
55. นางพนมพร  ยูถะสุนทร บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
56. นายณรงควิทย  ทัศนานุตริยกุล ศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ 
57. นางสาวภัทรศยา  ปยะมาพาณิช ศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ 
58. นางสุภาพ  กลอมจิตต ศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ 
59. นางสาวสุนิสา  ศรีเผือก ศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ 
60. นางสุกัญญา  โภคา สํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
61. นายสมภพ  สุขดี สํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
62. นางสาววรารัตน  วีรเดชกําพล สํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
63. นางสาวภัสราภรณ  อยูมาก สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
64. นางสาวนํ้าผึ้ง  เมืองสมบัติ สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
65. นายสําราญ  กิจโมกข หอศิลป กรรมการ 
66. นายเอกพงษ  สกุลพันธุ หอศิลป กรรมการ 
67. นางพนิดา  วิริยะอาร ี กองกิจการนักศึกษา กรรมการ 
68. นางสาวศุภรา  คูคูสมุทร กองงานวิทยาเขต กรรมการ 
69. นางพิมพใจ  สัจจาพิทักษ กองงานวิทยาเขต กรรมการ 
70. นางสาวนภารัตน  ดานกลาง กองงานวิทยาเขต กรรมการ 
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71. นางนิลวรรณ  ไทยมะณี สํานักงานวิทยาเขต กรรมการ 
 สารสนเทศเพชรบุร ี  
72. นางสาวประภาศรี  ยินดี สํานักงานวิทยาเขต กรรมการ 
 สารสนเทศเพชรบุร ี
73. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ 
74. นางดุษณี  คลายปาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
75. นางสาวอรอารีย  สุขหงษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
76. นางสาวชนมนิภา  โกยสกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
77. นางสาวเกศรินทร  แกวชวย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
78. นางสาวเบญจวรรณ  แซไหล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงต้ังตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.2 การเปลี่ยนแปลงและแตงต้ังกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(เพ่ิมเติม) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 262/2557 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 แตงต้ัง

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ต้ังแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2557 น้ัน 
เ น่ืองจากสถาบันวิจัยและพัฒนาประสงคขอเปลี่ยนแปลงและแตง ต้ังกรรมการใน

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (เพิ่มเติม) ดังน้ี 
1. ขอเปลี่ยนแปลง จาก อาจารย ดร.กัลยา เทียนวงศ เปน รองศาสตราจารย ดร.นวลฉวี 

ประเสริฐสุข เน่ืองจากไดรับอนุญาตใหลาออกจากตําแหนงกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ขอแตงต้ังผูชวยศาสตราจารย ดร.บูลยจีรา ชิรเวทย รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาฝายวิชาการ เปน กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (เพิ่มเติม) 
ซึ่งที่ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งที่ 3/2558 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาแทนกรรมการที่ลาออก จํานวน 1 ราย และเห็นชอบใหแตงต้ังกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (เพิ่มเติม) จํานวน 1 ราย ตามทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แตงต้ังตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ 

ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ  

ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตาง  ๆ

ไมม ี
   
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ. 2559-2563 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ไดใหความเห็นชอบ (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พ.ศ. 2559-2563 ภายใตกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ 10 ป      
พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) และ (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย ระยะ 5 ป พ.ศ. 2557-2561 ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับแผน
ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) น้ัน  

เพื่อใหการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกับ
กรอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศและ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) แผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งมีสาระสําคัญดังน้ี 

1. กรอบความเช่ือมโยงของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559-2563 
 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีฯ  
ICT 2020 

(ระยะ พ.ศ. 2554-2563) 

(ราง) แผนแมบทฯ (ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2557-2561 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2556-2563 (ฉบับปรับแผน) 

ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ICT ที่ เปนอินเทอร เ น็ต
ความเร็วสูงหรือการส่ือสารรูปแบบอ่ืน
ที่เปน Broadband ใหมีความทันสมัย 
มีการกระจายอยางทั่วถึง และมีความ
ม่ันคงปลอดภัยสามารถรองรับความ
ตองการของภาคสวนตางๆ ได 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทุนมนุษยที่ มี
ความสามารถในการสรางสรรคและใช
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มี
วิจารณญาณและรู เ ทาทัน รวมถึ ง 
การพัฒนาบุคลากร ICT ที่ มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทุนมนุษยใหมี
ความรอบรู เขาถึง มีสวนรวมในการ
พัฒนาและใชประโยชนจากระบบ ICT 
ไดอยางรู เทาทันในการสรางสรรค
นวัตกรรม เพื่อการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ (Participatory People) 
ยุทธศาสตรที่  2  พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารที่พอเพียง (Sufficient) และ
คุมคา (Optimal Infrastructure) 
ยุทธศาสตรที่  3 พัฒนาบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสของภาครัฐอยางฉลาดทั้ง
ในประเทศและในระดับภูมิภาคสากล 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรค 
ยุทธศาสตรที่  2 พัฒนานักศึกษาเพื่อ
เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม คิ ด ส ร า ง ส ร ร ค 
ป ลู ก ฝ ง คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ 
ความรับผิดชอบตอสังคม 
ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาสภาพ - 
แวดลอมทางการศึกษาที่เอ้ือใหเกิดการ
เรียนรู และความคิดสรางสรรค 
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเปนเลิศ
ดานการวิจัยเชิงสรางสรรค 
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กรอบนโยบายเทคโนโลยีฯ  
ICT 2020 

(ระยะ พ.ศ. 2554-2563) 

(ราง) แผนแมบทฯ (ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2557-2561 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2556-2563 (ฉบับปรับแผน) 

ระดับมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตรที่ 4 ใช ICT เพื่อสราง
นวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่
สามารถใหบริการประชาชนและธุรกิจ
ทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพมี
ความม่ันคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 

โดยใหชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมใน
การพัฒนา ในแนวทางนวัตกรรม และมี
ความม่ันคงปลอดภัย 

ยุทธศาสตรที่ 5 การมีสวนรวมกับชุมชน
ในการเสริมสรางความเขมแข็งแกสังคม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการองคกร
อย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เพื่ อ ก า ร เ ป น
มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค 
ยุท ธศ าสต ร ที่  8  ก า ร พัฒนาร ะบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตาม
พันธกิจใหมีประสิทธิภาพ 

 
 

 2.2 วิสัยทัศน (Vision) 
  

2. วิสัยทัศน (Vision) 
“เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากรสูมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรคโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
3. พันธกิจ 

3.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ใหบริการดานการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการดําเนินการตามพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

3.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมี
ความปลอดภัยและเปนไปตามมาตรฐานสากล 

3.3 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรมีความรูและใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางสรางสรรค มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และ
รูเทาทัน 

3.4 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการสรางผลงานนวัตกรรมดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสรางสรรคงาน การพัฒนาองคความรู และเผยแพรความรูดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมสูประชาชน 

3.5 บริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหไดประโยชน
สูงสุดแกประชาคมและนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวช้ีวัด/กลยุทธ 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2563 

ประกอบดวย 8 ยุทธศาสตร 21 เปาประสงค 24 ตัวช้ีวัด 27 กลยุทธ 
5. การติดตาม/ประเมินผล 

คณะกรรมการฯ กําหนดใหมีการติดตามประเมินผล ปละ 1 ครั้ง เพื่อนําไปพิจารณาปรับ
แผน โดยมอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอรติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัดที่กําหนด 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2563 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2563 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนใชเปน
กรอบแนวทางการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา/หนวยงาน
ตอไป 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  

1. การบูรณาการรวมกันระหวางการจัดการเรียนการสอนโดยใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกับการประกันคุณภาพการศึกษา (เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมสรางสรรคดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน) 

2. ขอใหคณะวิชากําชับใหฝายประชาสัมพันธของคณะ จัดสงสื่อประชาสัมพันธตางๆ ใน
รูปแบบดิจิตอลไปยังศูนยคอมพิวเตอร เพื่อจัดเก็บอยางเปนระบบในฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง         
ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหคณะวิชาแตงต้ังรองคณบดีเพื่อทําหนาที่ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธขอมูล/ขาวสาร
ภายในคณะโดยเฉพาะ (เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 4 การสื่อสารและประชาสัมพันธในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิตอล) 

3. การพิจารณาเกี่ยวกับการสนับสนุนการใชซอฟตแวรที่ถูกตองตามลิขสิทธ์ิในราคาพิเศษ
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

4. พิจารณา (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2559-2563 ใหครอบคลุม เช่ือมโยง และสอดคลองกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital 
Economy) ของรัฐบาล 

ทั้งน้ี หากคณะวิชา/หนวยงานประสงคเพิ่มเติมขอมูลหรือขอเสนอแนะตางๆ ขอใหสงไปยัง
ศูนยคอมพิวเตอรโดยตรง 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 การเสนอชื่อผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแก

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดจัดพิธีมอบของที่ระลึกใหแกผูทําคุณประโยชน          
ผูมีอุปการคุณ และผูทําช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งใน          
ปน้ีตรงกับวันจันทรที่ 12 ตุลาคม 2558 น้ัน 

ในการน้ี เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาบุคคลผูทํา
คุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2536 ที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพื่อเสนอช่ือบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 และบันทึกเวียนแจงขอความเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ไดใหความ
เห็นชอบรายช่ือบุคคลและหนวยงานที่คณะวิชา/หนวยงานเสนอใหเปนผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และ
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ผูทําช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร รวม 55 ราย เพื่อรับของที่ระลึกในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2558 ดังน้ี 

ผูทําคุณประโยชน/ผูมีอุปการคุณ จํานวน 42 ราย  
1. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
3. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
4. บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
5. บริษัท สยามสินธร จํากัด 
6. นายนิติกร กรัยวิเชียร 
7. นายวินัย ปราบริป ู
8. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
9. นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน 

10.  นางเมทินี ธารวณิชกุล 
11. บริษัท สยามซานิทารีแวร จํากัด 
12. อาจารยพิชวัฒน ชมช่ืน 
13. นางบุณฑริกา - นายชนาธิป พรอมพันธุ 
14. บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จํากัด 
15. นายสพุจน เณรบํารุง 
16. เอเชียทีค เดอะริเวอรฟรอนท 
17. TIFFANY’S SHOW PATTAYA CO., LTD. 
18. บริษัท สยามดนตรียามาฮา จํากัด 
19. บริษัท จัมปากามารเก็ตต้ิง จํากัด 
20. ธนาคารออมสิน 
21. บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด 
22. สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ 
23. มูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
24. มูลนิธิเอสซีจ ี
25. กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
26. บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด 
27. โรงแรม วี โฮเต็ล แบงค็อก 
28. รองศาสตราจารย ดร.พีรเดช ทองอําไพ  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
29. นายนิเวศ แววสมณะ  
30. บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
31. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
32. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
33. กองทุนศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล 
34. ทุนการศึกษาศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
35. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด 
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36. บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด 
37. มูลนิธินายหางโรงปูนผูหน่ึง 
38. กองทุนการศึกษา "FOFYE" 
39. มูลนิธิปอเต็กต๊ึง 
40. องคการเภสัชกรรม 
41. มูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล 
42. บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวิรค จํากัด 
ผูทําชื่อเสียง จํานวน 13 ราย  
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา เถาทอง 
2. รองศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง 
3. รองศาสตราจารยสุธี คุณาวิชยานนท 
4. อาจารยวิมลมาลย ขันธะชวนะ 
5. อาจารยลลินธร เพ็ญเจริญ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชติมา จตุรวงค 
7. เภสัชกร รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน 
8. เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย ดร.สุวรรณี พนมสุข 
9. เภสัชกร ศาสตราจารย ดร.พรศักด์ิ ศรีอมรศักด์ิ 

10. รองศาสตราจารยอาชาไนย บัวศรี   
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจวบ กลอมจิตร 
12. นางพิจิตรา บัวบาล 
13. อาจารยกิตติคุณ สดประเสริฐ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายช่ือบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ 
และผูทําช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากรตามที่คณะวิชา/หนวยงานเสนอ จํานวน 55 ราย เพื่อรับของ        
ที่ระลึกในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรในวันจันทรที่ 12 ตุลาคม 2558 โดยมอบหมายใหกองกลาง
ปรับแกตําแหนงทางวิชาการของผูทําช่ือเสียงรายที่ 11 จาก “ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจวบ กลอมจิตร” เปน      
“รองศาสตราจารย ดร.ประจวบ กลอมจิตร” กอนดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะท่ี 2       

ปการศึกษา 2558 (กลุมท่ี 1 สําหรับนักเรียนท่ีไมสามารถสอบเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาได) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมกับสถาบันอุดมศึกษาดําเนิน
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีในประเทศใหแกเยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต” เพื่อสนับสนุนให
เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
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สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่น่ังการศึกษาพรอมยกเวนคาเลาเรียน และ สกอ. สนับสนุนคาใชจายใหแก
นักศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ทั้งน้ี สกอ. ไดขอความอนุเคราะหมายังมหาวิทยาลัยศิลปากรในการ
สนับสนุนที่น่ังการศึกษาพรอมยกเวนคาเลาเรียนเปนกรณีพิเศษตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 2 ปการศึกษา 2558 (กลุมที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไมสามารถสอบเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาได) ซึ่งกองบริการการศึกษาไดรวบรวมคณะวิชาที่ประสงคเขารวมโครงการฯ ไปยัง สกอ. 
แลว น้ัน 

ในการน้ี สกอ. ไดแจงรายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณตามโครงการฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
สัมภาษณและรายงานตัว จํานวน 6 ราย ดังน้ี 

1. คณะโบราณคดี  
 สาขาวิชาโบราณคดี คือ นายอนีนัสริ์ ลีลานนท 

2. คณะอักษรศาสตร 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คือ นายเจฟฟรี จั่นเพิ้ง 

3. คณะศึกษาศาสตร 
 สาขาวิชาจิตวิทยา คือ นางสาวนาซอฟะห ฆอแดะ 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คือ นายมัรวาน พึ่งธรรมเดช 
 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต คือ นางสาวอุมมีกัลปซม ดือแระ และ นางสาวซารา ดารามั่น 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณโครงการทุน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 2 ปการศึกษา 2558 (กลุมที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไม
สามารถสอบเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได) ตามที่ไดรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จํานวน 6 ราย  
 ทั้งน้ี มอบหมายใหกองบริการการศึกษาปรับแกตารางสรุปขอมูลโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 2 ปการศึกษา 2558 (กลุมที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไมสามารถสอบเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได) มหาวิทยาลัยศิลปากร ของคณะอักษรศาสตรและคณะศึกษาศาสตรในสวนของ
ผลการพิจารณาทุนจากคณะวิชา (การสนับสนุนทุนจากคณะวิชา/คาใชจายที่ ตองชําระเพิ่มเติม (ถามี))          
โดยใหมีรายละเอียดเชนเดียวกับของคณะโบราณคดี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(เพ่ิมเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 
2558 ไดใหความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ใหแกขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจางที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือ     
ถึงแกกรรม จํานวนทั้งสิ้น 61 ราย น้ัน 
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ในการน้ี กองกลางไดเสนอรายช่ือลูกจางประจําที่ถึงแกกรรมเพื่อเสนอขอเครื่องหมาย          
เกียรติคุณและของที่ระลึก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) จํานวน 1 ราย ดังน้ี 

คณะอักษรศาสตร 
1. นายศิลชัย  สรอยซิ้ม  ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

ทั้งน้ี กองนิติการไดตรวจสอบรายช่ือลูกจางประจําที่ถึงแกกรรมรายดังกลาวแลวพบวา         
ไมปรากฏรายช่ือผูซึ่งเคยไดรับโทษทางวินัยระหวางรับราชการที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ            
ของที่ระลึก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) จํานวน 1 ราย ตามที่กองกลางเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.5 งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ไดรับทราบ
ปฏิทินและหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และครั้งที่ 
13/2558 เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ไดใหความเห็นชอบประมาณการรายรับและวงเงินจัดสรร
งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 น้ัน 

ในการน้ี กองแผนงานไดสรุปงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ              
พ.ศ. 2559 ดังน้ี 

1. งบประมาณรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 3,349,986,600 
บาท ประกอบดวย รายรับจากงบประมาณแผนดิน จํานวน 1,571,937,200 บาท และรายรับจากงบประมาณ
เงินรายได จํานวน 1,778,049,400 บาท  

 รายรับจากโครงการปกติ จํานวน 837,442,400 บาท ประกอบดวย รายรับจากนักศึกษา
โครงการปกติ จํานวน 780,506,800 บาท รายรับคาสมัครสอบ จํานวน 27,485,000 บาท รายรับจาก
หนวยงานวิสาหกิจ จํานวน 10,630,000 บาท และรายรับอื่น ไดแก รายรับจากผลิตภัณฑการเกษตร เงินชดใช
ทุนกรณีผิดสัญญาการเปนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร เงินคาอาหารและภาชนะของนักเรียนโรงเรียนสาธิต      
เงินคาบํารุงกิจการนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 18,820,600 บาท 

 รายรับจากโครงการพิเศษ จํานวน 885,206,900 บาท ประกอบดวย รายรับนักศึกษา
โครงการพิเศษ จํานวน 877,155,700 บาท รายรับจากคาสมัครสอบ จํานวน 8,051,000 บาท 

 รายรับจากแหลงเงินภายนอก ไดแก เงินวิจัยภายนอก จํานวน 55,400,100 บาท เมื่อคิด
เปนสัดสวนเงินรายรับงบประมาณเงินรายไดตอเงินงบประมาณแผนดิน เทากับ 53.08 : 46.92 

2. งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 3,593,075,400 
บาท โดยมีแหลงที่มาของงบประมาณแผนดิน จํานวน 1,571,937,200 บาท และงบประมาณเงินรายได 
จํานวน 2,021,138,200 บาท 
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3. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบดวย         
เงินรายได (โครงการปกติ) จํานวน 837,442,400 บาท เงินรายได (โครงการพิเศษ) จํานวน 885,206,900 บาท 
และเงินสะสมจัดทําโครงการ จํานวน 298,488,900 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,021,138,200 บาท ซึ่งเพิ่มข้ึน
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้ังไว 1,615,685,100 บาท จํานวน 405,453,100 บาท คิดเปนรอยละ 25.09 

มหาวิทยาลัยไดนํานโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดตามที่สภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบ โดยกําหนดเปนกรอบสําหรับการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานตามนโยบายดานตางๆ ซึ่งมีเงิน
งบประมาณตามนโยบายที่กําหนด ดังน้ี 

 

นโยบายการจัดสรร 
รอยละที่กําหนด 
ในการจัดสรร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วงเงิน 
การจัดสรร 

(บาท) 

รอยละ 
การจัดสรร 

วงเงิน 
การจัดสรร 

(บาท) 

รอยละ 
การจัดสรร 

1.  ดานพัฒนาบุคลากร ไมนอยกวารอยละ 3* 32,950,400 4.3 35,432,780 3.2 

2.  ดานกิจกรรม
นักศึกษาสวัสดิการ
และทุนการศึกษา 

ไมนอยกวารอยละ 4* 48,618,260 6.4 78,400,457 7.0 

3.  ดานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

ไมนอยกวารอยละ 1* 15,723,100 2.1 39,997,917 3.6 

4.  ดานการพัฒนาคณะ
วิชาไปสูนานาชาติ 

รอยละ 1.5* 10,526,200 1.5 19,181,100 1.7 

5.  ดานการวิจัยและ
สรางสรรค 

รอยละ 5** 64,055,600 6.0 71,470,400 5.3 

หมายเหตุ : *  งบประมาณเงินรายได ไมรวมงบประมาณสําหรับการบริหารทั่วไป 
               **  รายรับโดยไมรวมดอกเบี้ยรับและเงินสะสม (จัดทําโครงการ) 

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายจากเงินรายได      
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และนโยบายที่สําคัญของการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2559 แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินพิจารณากอนเสนอ      
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 ทั้งน้ี ประธานขอใหคณะวิชา/หนวยงานเรงดําเนินการในสวนของสิ่งกอสรางตามกระบวนการ
ใหแลวเสร็จ เพื่อเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาตอไป 
 อน่ึง ประธานไดแจงเพิ่มเติมวา กองคลังไดกําหนดจัดโครงการอบรมความรู ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง การจัดซื้อจัดจาง การเรียกดูรายงาน และปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานผาน
ระบบ MIS (ระยะที่ 2) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี        
ตลิ่งชัน จึงขอใหคณะวิชา/หนวยงานสงผูเกี่ยวของเขารวมอบรมตามวันและสถานที่ดังกลาว 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ

เครือเบทาโกร 
 
สรุปเรื่อง 

คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัย
โดยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดรวมในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับเครือเบทาโกร โดยผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ 
ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และผูลงนามของเครือเบทาโกร คือ นายรุงโรจน ตันติเวชอภิกุล 
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเครือเบทาโกร เมื่อวันจันทรที่ 17 สิงหาคม 2558 
เวลา 13.00-15.00 น. ณ หองธานี ช้ัน 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถนนปนเกลา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมความรวมมือทางดานการเรียนการสอน การทําวิจัย และการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  

ทั้งน้ี หากคณะวิชาใดประสงคทําความรวมมือกับเครือเบทาโกร สามารถประสานงานใน
เบื้องตนผานคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2   งานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ประจําป พ.ศ. 2558  
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงาน     
วันพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ประจําป พ.ศ. 2558 ระหวางวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ โดย ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา เปนประธานในพิธีเปดในวันที่ 19 สิงหาคม 
2558 เวลา 14.00 น. ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบรานคาเคลื่อนที่ รางวัลราชสีห 
หัวขอ “รานคาเคลื่อนที่ เสนหวิถีไทยริมทาง” จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมในวัน เวลา และสถานที่
ดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 
ปดประชุมเวลา 12.40 น. 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
  รายงานการประชุมฉบับน้ี 
 ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


