
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 17/2558 

วันอังคารที่ 1 กันยายน 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. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี 
5. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
6. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    
7. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
8. อ.อ ามฤทธิ์   ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
9. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

10. ผศ.ชวลิต   ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
11. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
12. รศ.ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
13. อ.ด าริห์    บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์   
14. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
15. รศ.ดร.เกษร  จันทร์ศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ  
16. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
17. ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  
18. อ.ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ ผู้อ านวยการหอศิลป์   
19. อ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
20. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
2. รศ.วัฒนา  เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
3. ผศ.ดร.วีรวัฒน ์ อินทรพร  รองคณบดีฝ่ายวิจัย รักษาราชการแทน 

  คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
4. อ.ดร.บ ารุง  ช านาญเรือ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
5. ศ.ดร.พรศักดิ ์ ศรีอมรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รักษาราชการแทน 
   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
6. ผศ.ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
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7. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
8. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.ดร.นนท์  คุณค  าชู  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 
3. อ.ดร.พีรพัฒน์  ยางกลาง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
4. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดร.ศุภรัตน์  แสงฉัตรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม  

1. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  ลาป่วย 
2. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร์  ติดราชการ 
3. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ลากิจไปต่างประเทศ 
4. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ติดราชการ 
 

เปิดประชุมเวลา 10.15 น. 
 เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องต่างๆ  ดังนี  
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 16/2558         

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ครั งที ่16/2558 เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี  
1. มหาวิทยาลัยก าหนดจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 14-15 

กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากรทั ง 3 วิทยาเขต ดังนี  
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วันที่ 14 กันยายน 2558  
- ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
วันที่ 15 กันยายน 2558   
- ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร  
- ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
ทั งนี  มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน    

ในพิธีเปิดวันที่ 15 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงปาฐกถา
ศิลป์ พีระศรี หัวข้อ “สุภาพบุรุษจากฟลอเรนซ์ สู่กลิ่นสีแดนหิมวันต์” การเสวนา หัวข้อ “72 ปี มหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับวังถนนหน้าพระลาน” การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ การมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั น
ครั งที่ 3  กิจกรรมการแสดงของนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมใน
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

2. ส านักงานตรวจสอบภายในได้จัดท าคู่มือขั นตอนการบริหารจัดการเงินทดรองราชการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้คณะวิชา/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเงินทดรองราชการ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก  
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3  เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4  เรื่องรับทราบด้านวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1  ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังนี  
1. คณะดุริยางคศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย               

ปีการศึกษา 2557 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการให้คะแนนและค่าระดับคะแนนผลการศึกษา ซึ่งได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการคณะดุริยางคศาสตร์ครั งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
จ านวน 3 รายวิชา คือ  

1.1 รายวิชา 661 102 Theory and Analysis II กลุ่ม 3 ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย  
1.2 รายวิชา 664 242 Commercial Music Marketing กลุ่ม 0 ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย  
1.3 รายวิชา 664 274 Photography for Music กลุ่ม 0 ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย  

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 600 102-55 ภาษาอังกฤษเทคนิค
ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่ม 2 ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย เนื่องจากนักศึกษาลาป่วยจึงขาดสอบ   
ปลายภาค ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
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อุตสาหกรรมและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั งที่ 
7/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 

3. คณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ กลุ่ม 1201 ของนักศึกษาจ านวน      
9 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งรายงานผิดที่ของนักศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาการจัดการครั งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 

4. คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 432 205-54  ศิลปะยุคโบราณโดยปริทรรศน์ ของนักศึกษาจ านวน 2 
ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกผลการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก      
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ครั งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะดุริยางคศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ และคณะอักษรศาสตร์แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระที่  2.5.1 การบอกรับบริการเครื่องมือ  SciVal 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมคณบดีครั งที่ 14/2558 เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ได้รับทราบ
เรื่องฐานข้อมูล SCOPUS ซึ่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะรวบรวมข้อมูลและหารือกับอธิการบดีอีกครั ง 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1 ปีแรก โดยในระยะแรกจะทดลองใช้งานฐานข้อมูล 
SCOPUS เป็นเวลา 1 ปี และจะท าการประเมินผลหลังการใช้งาน ซึ่งภายหลังจากนั นขอให้คณะวิชาพิจารณา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในด าเนินการดังกล่าว นั น  

 ในการนี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้สรุปผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า 
การใช้บริการเครื่องมือ SciVal ของบริษัท Elsevier ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล SCOPUS 
จะได้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุมงานวิจัย และสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาและขับเคลื่อนด้านอันดับของ
มหาวิทยาลัย (University Rankings) มากกว่าการใช้บริการฐานข้อมูล SCOPUS โดยมีค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกัน 
การใช้งานฐานข้อมูล SCOPUS ในส่วนของงานวิจัยยังสามารถทดแทนได้ด้วย Web of Science               
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านการบอกรับบริการจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ดังนั น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการจึงได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบอกรับบริการ 
เครื่องมือ SciVal แทนการบอกรับฐานข้อมูล SCOPUS พร้อมทั งประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งานแก่คณะวิชา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ทั งนี  จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Web of Science และ 
เครื่องมือ SciVal แก่คณะวิชา พร้อมทั งสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Rankings) ของแต่ละ     
คณะวิชา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาอันดับมหาวิทยาลัย (Rankings) โดย
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาตัวชี วัดอ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสมและเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาผลการ
จัดอันดับให้สูงขึ น  

ทั งนี  มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาปรับปรุงการจัดท าบทคัดย่อของ
บทความทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นภาษาอังกฤษมากขึ น และผลักดันให้วารสารของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีโอกาสเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS พร้อมทั งเผยแพร่บทความดังกล่าวไปยังวงวิชาการอย่างกว้างขวาง 
เพ่ือเป็นการพัฒนาอันดับของมหาวิทยาลัยศิลปากรใน QS Rankings 
 

ระเบียบวาระที่  2.5.2 แนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558-2560 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ         
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐได้แต่งตั งคณะท างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา        
(CUPT QA) โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า         
พระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยน าร่องการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ พัฒนาขึ น              
โดยคณะท างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (CUPT QA) นั น 

 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา         
2558-2560 ทั งในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั งนี  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดท าและเผยแพร่ “คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557” ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ก าหนดให้สถาบัน 
อุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกเป็น 3 ระดับ คือระดับหลักสูตร 
ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน โดย สกอ. จะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั ง/3 ปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั งเปิดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 พร้อมนี ได้แนบตารางเปรียบเทียบ
ระบบการประเมินของ สกอ. และ ทปอ.  

ทั งนี  ศูนย์คอมพิวเตอร์อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลร่วมกับส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
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อนึ่ง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ     
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 ของคณะวิชา/หน่วยงาน   
ที่เทียบเท่าคณะวิชา (14 คณะวิชา และ 1 หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะวิชา) ในเบื องต้นว่า ผลการประเมินของ
บางคณะวิชา/หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะวิชายังไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งส่วนใหญ่พบปัญหาในด้านการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คุณสมบัติและจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั งนี  ที่ประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะวิชาอย่างใกล้ชิด และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบปัญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั งพิจารณา
เกี่ยวกับมาตรฐานของผู้ตรวจประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ระเบียบวาระที่  2.5.3 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก            

ของรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุนในวงเงินที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีส านักงบประมาณได้เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยแจ้งแบบแสดงรายการงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาล : งบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ในวงเงินที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ด าเนินการลงนามในสัญญาและ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 โดยให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามรับรอง นั น 

ในการนี  มหาวิทยาลัยได้ยืนยันงบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 
รวมทั งสิ น 79 รายการ จ านวน 21,519,700 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

ทั งนี  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า  ส านัก
งบประมาณได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุนในวงเงินที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท เพ่ิมเติม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะวิชา/หน่วยงานเร่งด าเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุนในวงเงินที่      
ไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงินที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จทันระยะเวลาที่ก าหนด 
 
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 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ          

ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตร   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุง
แก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี   

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั งแต่เดือนมิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปิดหลักสูตรใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรม       

ที่ย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  โดยก าหนด
เปิดสอนตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และก าหนดรับนักศึกษาปีละ 10 คน          
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  จตุรพิรีย์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  จตุรพิรีย์* 
2. อาจารย์ ดร.สุวัฒนา  พฤกษะศรี* 2. อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์  รังกุพันธุ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  เตชะไพโรจน์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  เตชะไพโรจน์ 
4. อาจารย์ ดร.วนิดา  วัฒนการุณ 4. อาจารย์ ดร.วนิดา  วัฒนการุณ* 
5. อาจารย์จุนธนี  วีรเจตบดีธัช 5. อาจารย์จุนธนี  วีรเจตบดีธัช 
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หลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทั งนี  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) และ ให้น าเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  โดยก าหนดเปิดสอน
ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป และก าหนดรับนักศึกษาปีละ 20 คน                    
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทั งนี  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตใิห้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) และให้น าเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปิดหลักสูตร 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การด าเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 โครงการสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา        

และปริญญาบัณฑิตในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร             
ปีการศึกษา 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้วิทยาลัยนานาชาติด าเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือก
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิตในระบบรับตรง ตั งแต่ปีการศึกษา 254 6         
เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ นั น 
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ในการนี  วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ด าเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิตในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร                   
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี  

1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (BFA-DCD)  
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ 

(BBA-ELM) 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (แผน ก.) 

(MBA-HTM) 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  (MBA-IB)  
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (PhD-IB)  
ทั งนี  ได้ก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษา   
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิตในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร             
ปีการศึกษา 2559 และให้น าเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.2 โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการเพชรสนามจันทร์        

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 
(โครงการรับตรง) 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะด าเนินโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตาม
โครงการเพชรสนามจันทร์ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 
(โครงการรับตรง) เพ่ือเป็นการส่งเสริมและขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจ มีทักษะในทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ และสามารถเรียนได้ดี มีโอกาสเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร             
อีกทั งเพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ ก าหนดรับ
นักศึกษาทั งสิ นจ านวน 50 คน แบ่งเป็นสาขาวิชาละ 5 คน จ านวน 10 สาขาวิชา ดังนี  

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
2. สาขาวิชาฟิสิกส์     
3. สาขาวิชาเคมี     
4. สาขาวิชาสถิติ     
5. สาขาวิชาชีววิทยา      
6. สาขาวิชาจุลชีววิทยา      
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    
9. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์     

10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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ในการนี   เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์จึงเสนอ     
ที่ประชุมพิจารณาโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการเพชรสนามจันทร์ ระดับปริญญาตรี    
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (โครงการรับตรง)  และพิจารณาให้คณบดี       
คณะวิทยาศาสตร์สามารถแต่งตั งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน    
ฝ่ายต่างๆ ในการด าเนินงานได้ตามความเหมาะสม 

ทั งนี  โครงการดังกล่าวได้ก าหนดเงื่อนไขในการให้ทุนการศึกษา จ านวน 2 ประเภท ดังนี  
ทุนประเภทที่ 1   
- ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่ เกิน 19 ,000 บาท/         

ภาคการศึกษา (ไม่เกิน 4 ปี) ส าหรับนักศึกษาชั นปีที่ 1 จะได้รับค่าขึ นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วย  
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวปีละ 48,000 บาท (ไม่เกิน 4 ปี)  
ทุนประเภทที่ 2   
- ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะปีที่ 1 ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 19,000 

บาท/ภาคการศึกษา และได้รับค่าขึ นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วย  
- ทุนการศึกษาปีละ 26,000 บาท ในปีที่ 2 หรือ 3 หรือ 4 (การให้ทุนอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ 

ทุนและคะแนนเฉลี่ยสะสม) 
อนึ่ง ได้ก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตาม
โครงการเพชรสนามจันทร์ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 
(โครงการรับตรง) และให้น าเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.3 โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริม            

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (โครงการรับตรง) 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะด าเนินโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตาม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (โครงการรับตรง) เพ่ือผลิตผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับการศึกษา วิจัย ประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั งเพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนบุคลากรในสายคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ สนใจได้ศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน
ระดับอุดมศึกษามากขึ น ก าหนดรับนักศึกษาทั งสิ น จ านวน 9 คน แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา ดังนี  
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1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
2. สาขาวิชาชีววิทยา      
3. สาขาวิชาเคมี     
4. สาขาวิชาฟิสิกส์     
ในการนี   เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์จึงเสนอ     

ที่ประชุมพิจารณาโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร      
ปีการศึกษา 2559 (โครงการรับตรง) และพิจารณาให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สามารถแต่งตั งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ในการด าเนินงานได้ตามความเหมาะสม 

ทั งนี  โครงการสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ก าหนดเงื่อนไขและข้อผูกพันส าหรับผู้รับทุน ดังนี  
1. ไม่สมัครสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใดทั งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ได้

รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา มิฉะนั นจะถูกถอนสิทธิ์จากการรับเข้าศึกษาตามโครงการ พสวท. และจะถูกแจ้งชื่อ
เพ่ือไม่ให้ได้รับการพิจารณาในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันนั นๆ เว้นแต่ได้ขอลาออกจากโครงการ 
พสวท. เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. มีคุณสมบัติ ตามที่ ประกาศไว้  และต้องส า เ ร็จการศึกษาชั นมั ธยมศึกษาปีที่  6                 
ในปีการศึกษา 2558 

3. ต้อง เข้ าร่ วมกิ จกรรมการ เ รี ยนการสอนโ ปรแกรมเสริ มและกิ จกรรม พิ เศษที่               
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ นส าหรับนักศึกษาโครงการ พสวท. อย่างสม่ าเสมอ 

4. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการ พสวท. ก าหนด ดังนี  
4.1  นักศึกษาในโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรีต้องมีผลการเรียนดี โดยต้องได้คะแนน

เฉลี่ยสะสมในแต่ละชั นปี และคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมจนจบการศึกษาในชั นปีที่ 4 ไม่ต่ ากว่า 3.00 เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วจะได้รับทุนสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก และมีทุนส าหรับผู้มี
ความรู้ความสามารถสูงเพื่อให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ  

4.2 นักศึกษาโครงการ พสวท. เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
จะต้องปฏิบัติงานตอบแทนทุน โดยให้ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์และนักวิจัย ระยะเวลาของการตอบแทน
ทุน 1 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ และ 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษาใน
ต่างประเทศ ทั งนี  นับเวลาตอบแทนทุนการศึกษาตั งแต่การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ นไป และหากต้อง
ปฏิบัติงานตอบแทนทุนมากกว่า 10 ปี ก าหนดให้ปฏิบัติงานตอบแทนทุนเพียง 10 ปี หากผิดสัญญาจะต้อง    
จ่ายคืนเงินทุนการศึกษาจ านวน 2 เท่าของทุนการศึกษาท่ีได้รับ 

อนึ่ง ได้ก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตาม
โครงการพัฒนาและส่งเสริม    ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (โครงการรับตรง) และให้น าเสนออธิการบดีพิจารณา
อนุมัติโครงการต่อไป  
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ระเบียบวาระท่ี  4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย       
  ประเภทคณาจารย์ประจ า 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า     
ที่จะเกษียณอายุราชการ จ านวน 2 ราย ดังนี  

1. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีค า 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ 
ในการนี  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแต่งตั งคณะกรรมการ

ด าเนินการเลือกตั งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า  เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการเลือกตั ง 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า แทนกรรมการที่จะเกษียณอายุราชการ 
จ านวน 2 ต าแหน่ง 

ทั งนี  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั ง หลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกตั งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2531 ข้อ 4 ก าหนดให้
อธิการบดีแต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า      
ขึ นคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์ เป็นประธาน ผู้แทนคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ 
และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจ านวนหน่วยงานละหนึ่งคน และผู้แทนส านักงาน
อธิการบดีสองคนเป็นกรรมการ โดยในส่วนของสถาบัน ส านัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะต้องเป็นหน่วยงานที่มีคณาจารย์ประจ าสังกัดเท่านั น 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า โดยประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและมีรายชื่อต่อไปนี  
 1. ประธานสภาคณาจารย์  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน  กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.ธนะ  จีระพิวัฒน์  กรรมการ 
 4. อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา  กรรมการ 
 5. อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์  กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์ กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ์  กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ขาวสิทธิวงษ์  กรรมการ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์  กรรมการ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ กรรมการ 
 11. อาจารย์วุฒิชัย  เลิศสถากิจ     กรรมการ 
 12. อาจารย์วัชราภรณ์  รวมธรรม     กรรมการ 
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 13. อาจารย์วิสวัส  ทองธีรภาพ    กรรมการ 
 14. อาจารย์นฤชร  สังขจันทร์     กรรมการ 
 15. อาจารย์ ดร.สุดาวดี  จันทร์ภิวัฒน์    กรรมการ 
 16. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  กรรมการ 
 17. นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์     กรรมการ 
 18. นางสาวศิริพร  ภัคโภไคย     เลขานุการ 

และให้น าเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า         
  สุภัทรดิศ ดิศกุล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั งที่ 15/2558 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558  ได้มอบหมายให้
กองนิติการจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 
(ฉบับที่ . .) พ.ศ. 2558 ตามที่คณะกรรมการกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เสนอ          
และเพ่ิมเติมข้อความให้ครอบคลุมเกี่ยวกับการให้คณะกรรมการกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ  
ดิศกุล เป็นผู้พิจารณาการมอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ว่าด้วยกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ  ดิศกุล พ.ศ. 2558 รวมถึงพิจารณาระเบียบดังกล่าวให้มีผลใช้
บังคับส าหรับการมอบทุนการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2558 แล้วให้เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั ง       
ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป นั น 

ในการนี  กองนิติการได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน ศาสตราจารย์ 
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
กองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้น าเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเรียนของ 
  นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองบริการการศึกษาได้เห็นสมควรให้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนวิชาเรียน
ของนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร       
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 และเพ่ือให้นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 
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ลงทะเบียนวิชาเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้นักศึกษาดังกล่าวไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการก่อน
การลงทะเบียนวิชาเรียนทุกครั ง เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้ความเห็นชอบก่อนการลงทะเบียนวิชาเรียน 

ในการนี  กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 โดยเริ่มใช้ตั งแต่
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง    
การลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 และให้น าเสนออธิการบดี     
ลงนามประกาศใช้ต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 ได้ให้ความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ         
โครงการพิเศษ ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ นั น 

ในการนี  บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ โดยผ่านการพิจารณาจาก       
กองนิติการแล้ว พร้อมทั งได้แนบหลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ 
และตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บในปัจจุบันและที่ก าหนดเพิ่มเติม  

ทั งนี  ตามมติที่ประชุมคณบดีครั งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีข้อเสนอแนะ 
ส าหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย   
การบริหารงบประมาณและการเงินส าหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  โดยขอให้คณะวิชาที่ประสงค์   
จะปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเตรียมข้อมูล/เหตุผลส าหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา      
เพ่ือชี แจงต่อสภามหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ 
โดยมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยหารือกับกองนิติการเกี่ยวกับ อัตราค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายของนักศึกษา       
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาในวิทยาลัยนานาชาติ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน          
  ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณบดีครั งที่ 21/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้รับทราบ
รูปแบบการจัดท าประกาศก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จ านวน 2 รูปแบบ โดยให้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ   
แต่ละคณะวิชาต่อไป นั น 

ในการนี  คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ ตามข้อ 13 ของ
ระเบียบดังกล่าว ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์        
และให้น าเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา             

วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา             

วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ 

ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5         เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การเบิกจ่ายเงินกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ 
 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ ส านักงานอธิการบดี 
แจ้งว่า รถยนต์ตู้คันหมายเลขทะเบียน นค 2119 นครปฐม ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี นายสันติ วงศ์อารีย์ 
ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์เป็นผู้ควบคุมรถ ได้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวไปราชการกับ    
กองกิจการนักศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ระหว่างการปฏิบัติงาน นายสันติ วงศ์อารีย์    
ได้ขับรถเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน กษจ 767 กาฬสินธุ์ เป็นเหตุให้ นางกงใจ  สารบุตร    
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ เด็กชายปุณยวีร์  ปัจจิมเพ็ชร ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เสียชีวิต               
และรถยนต์ตู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับความเสียหาย เหตุเกิดที่ถนนสายกาฬสินธุ์ - สมเด็จ บริเวณทาง
โค้งก่อนถึงบ้านแก่งนาขาม ต าบลนาจารย์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม      
2557  
  อุบัติเหตุดังกล่าว นายสันติ วงศ์อารีย์ ยอมรับว่าเป็นผู้ขับรถยนต์ตู้ของมหาวิทยาลัยเฉี่ยวชนกับ
รถจักรยานยนต์คันดังกล่าว และมีความประสงค์ขอความช่วยเหลือจากกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์        
ซึ่งค่าเสียหายจากอุบัติเหตุครั งนี รวมเป็นเงินจ านวน 377,150 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี  
  1. ค่าเสียหายและค่าทดแทนในส่วนของ นางกงใจ  สารบุตร ผู้ได้รับบาดเจ็บ จ านวน 50,000 บาท 
  2. ค่าเสียหายและค่าทดแทนในส่วนของ เด็กชายปุณยวีร์  ปัจจิมเพ็ชร ผู้เสียชีวิต จ านวน 
300,000 บาท 
  3. ค่าเสียหายในส่วนของรถยนต์ตู้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 27,150 บาท 
  จากกรณีดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ นจากการกระท าของพนักงาน      
ขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย และเป็นกรณีที่สามารถพิจารณาได้ตามความในข้อ 8 ของระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม ซึ่งคณะกรรมการกองทุน
ประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์สามารถพิจารณาได้เฉพาะกรณีค่าเสียหายในส่วนของรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 27,150 บาท เท่านั น และกรณีนี  นายสันติ วงศ์อารีย์ ได้ยินยอมรับผิดชอบในค่าเสียหาย จ านวน 
10,000 บาทแรก แล้ว 
  ส าหรับค่าเสียหายและค่าทดแทนในส่วนของ นางกงใจ  สารบุตร ผู้ได้รับบาดเจ็บ จ านวน 
50,000 บาท และค่าเสียหายและค่าทดแทนในส่วนของ เด็กชายปุณยวีร์  ปัจจิมเพ็ชร ผู้เสียชีวิต จ านวน 
300,000 บาท คณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในอ านาจการ
พิจารณาของที่ประชุมคณบดีตามข้อ 8.1 ข้อ 8.2 ข้อ 8.4.1 ข้อ 8.4.2.1 และข้อ 9 ของระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เนื่องจากค่าทดแทน       
ค่ารักษาพยาบาลราย นางกงใจ  สารบุตร เกิน 5,000 บาท และค่าทดแทนกรณีเสียชีวิ ตราย เด็กชายปุณยวีร์  
ปัจจิมเพ็ชร เกิน 50,000 บาท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ น นายสันติ  วงศ์อารีย์ ควรมีส่วนร่วม   
ในความเสียหายที่เกิดขึ นด้วย จึงมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือแก่ นายสันติ วงศ์อารีย์ เป็นจ านวนเงินทั งสิ น 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ 

ส่วนความเสียหายอีกจ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) นั น หากนายสันติ  วงศ์อารีย์ 
มีความประสงค์จะขอกู้ยืมจากกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ ที่ประชุมเห็นชอบเป็นหลักการว่า นายสันติ  
วงศ์อารีย์ สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ จ านวนไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่น     
บาทถ้วน) ไดโ้ดยไม่คิดดอกเบี ย 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 การใช้งบประมาณกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร          

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยกองคลังได้สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) โดยมีรายละเอียด ดังนี     

1. งบประมาณที่ได้รับทั งสิ น จ านวน 103,374,762.88 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามแสนเจ็ด
หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)  

2. รายจ่าย จ านวน 20,096,825.08 บาท (ยี่สิบล้านเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท    
แปดสตางค์)  

3. คงเหลือ จ านวน  83,277,937.80 บาท (แปดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
สามสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ตามที่      
กองคลังเสนอ 
 ทั งนี  ขอให้คณบดีคณะวิชาแจ้งให้บุคลากรเร่งท าผลงานทางวิชาการ โดยใช้งบประมาณจาก
กองทุนดังกล่าว ซึ่งคณะวิชาสามารถขอค าปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อการท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Lucerne University of Applied Sciences and Art สมาพันธรัฐสวิส 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์จะท าข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ Lucerne University of Applied Sciences and Art สมาพันธรัฐสวิส เพ่ือประโยชน์ในด้าน
การศึกษา วิจัย และขยายโอกาสทางการศึกษา ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของ    
ผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี ระดับผู้ลงนามของ  Lucerne University of Applied 
Sciences and Art สมาพันธรัฐสวิส คือ คณบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี  
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เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ดังนั น 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระส าคัญข้อ 6 ขอบเขต
ความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ก่อนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะด าเนินการต่อไป 

ทั งนี  ได้ผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Lucerne University of Applied Sciences and Art สมาพันธรัฐสวิส 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

ทั งนี  ขอให้คณะวิชาที่มีความประสงค์จะต่อสัญญาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือและความโดดเด่นในด้านต่างๆ  ของสถาบันที่มหาวิทยาลัยจะท า
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการให้ชัดเจน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย    
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 การขอเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารธนาลงกรณ์จาก บริษัท เจ เอ เรียลตี้ จ ากัด          

ส าหรับจัดการเรียนการสอนของคณะมัณฑนศิลป์เป็นการชั่วคราว 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลป์อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื นที่ตามนโยบายปรับปรุงมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ ในโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ท าให้คณะมัณฑนศิลป์ได้จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นั น 

เนื่องจากคณะมัณฑนศิลป์มีความจ าเป็นในการจัดสถานที่เรียน ณ กรุงเทพมหานคร เพ่ิมเติม
เป็นการชั่วคราวส าหรับรายวิชาบรรยายบางรายวิชา เพ่ือความสะดวกในการด าเนินงานและบริหารจัดการ   
หลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์จึงประสงค์ขอเช่าพื นที่บางส่วนของอาคารธนาลงกรณ์จาก บริษัท เจ เอ เรียลตี  
จ ากัด ส าหรับจัดการเรียนการสอนวิชาบรรยายบางรายวิชาเป็นการชั่วคราว จนกว่าการปรับปรุงพื นที่ของ     
คณะมัณฑนศิลป์จะแล้วเสร็จ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเช่าพื นที่และค่าสาธารณูปโภคจากเงินกองทุนส่งเสริม
การศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

ทั งนี  กองนิติการให้ความเห็นว่า เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวเป็นการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอก     
สถานที่ตั งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยในการอนุญาตให้มีการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั ง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการขอเช่าพื นที่บางส่วนของอาคารธนาลงกรณ์
จาก บริษัท เจ เอ เรียลตี  จ ากัด ส าหรับจัดการเรียนการสอนของคณะมัณฑนศิลป์เป็นการชั่วคราว  ตามที่    
คณะมัณฑนศิลป์เสนอ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.5 ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการประมวลผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจาก
กระทรวงต้นสังกัด ผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ 
CHE QA Online และผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี วัดตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นั น  

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรมีผล
คะแนนรวม 4.1417 ทั งนี  ได้แนบตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555-2557 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามท่ีส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.6 การจัดกิจกรรมการรณรงค์คัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา  

กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558   
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดม้ีมติอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น  า
เจ้าพระยา  เพ่ือให้เป็นพื นที่สาธารณะริมน  า และภูมิสัญลักษณ์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าว
เป็นการก่อสร้างถนนเลียบริมฝั่งแม่น  าเจ้าพระยา ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ มีเสาตอม่อ 
ปักลงในแม่น  า เริ่มต้นจากสะพานพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี  ขนานตลอดไปเลียบแม่น  าเจ้าพระยา สิ นสุดที่
สะพานพระราม 3 กรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางตามล าน  าประมาณ 25 กิโลเมตร หรือระยะทางก่อสร้าง  
สองฝั่งแม่น  ารวม 50 กิโลเมตร นั น 

ด้วยรูปแบบโครงสร้างของโครงการดังกล่าว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความเห็นว่า 
โครงการจะส่งผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น ระบบนิเวศ  สังคมชุมชน ภูมิทัศน์ และวัฒนธรรม รวมทั งการด าเนินงาน 
โครงการยังขาดขั นตอนการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ดังนั น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะโบราณคดี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสารจึงเสนอกิจกรรมการรณรงค์คัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น  าเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมริมฝั่ง
แม่น  าเจ้าพระยา และเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาทบทวนรูปแบบโครงการดังกล่าวต่อไป 
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ทั งนี  มหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือเชิญพร้อมโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าว    
ไปยังคณะวิชา/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ที่ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการจัดกิจกรรมการรณรงค์คัดค้านโครงการก่อสร้าง
ทางเลียบแม่น  าเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอ 

ทั งนี  หากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์เสนอกิจกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือแสดงออกในการคัดค้าน
โครงการดังกล่าว สามารถเสนอไปยังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.7 วงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทดรองจ่ายและการยืมเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ในข้อ 4 ระบุว่า การก าหนดวงเงินเพ่ือให้
หนว่ยงานที่ประสงค์ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้หมุนเวียนเป็นเงินทดรองจ่ายภายในหน่วยงาน ให้อธิการบดี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีก าหนดเป็นปีๆ ไป นั น  

ในการนี  กองคลังได้สรุปวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ตามที่คณะวิชา/หน่วยงานเสนอมา รวมเป็นจ านวนเงินทั งสิ น 63,483,000.00 บาท (หกสิบสามล้านสี่แสน   
แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังนี  

กรุงเทพมหานคร 
 กองกลาง จ านวน 600,000.00 บาท 
 กองบริการการศึกษา จ านวน            150,000.00  บาท 
 กองแผนงาน จ านวน   10,000.00  บาท 
 กองการเจ้าหน้าที่ จ านวน 30,000.00 บาท 
 กองคลัง จ านวน 400,000.00 บาท 
 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน   20,000.00  บาท 
 กองนิติการ จ านวน 20,000.00 บาท 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน     3,000.00  บาท 
 หอศิลป์ จ านวน 300,000.00  บาท 
 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  จ านวน            500,000.00  บาท 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน         1,300,000.00  บาท 
 คณะโบราณคดี จ านวน          3,000,000.00  บาท 
 คณะมัณฑนศิลป์ จ านวน         5,000,000.00  บาท 
 คณะดุริยางคศาสตร์ จ านวน         7,000,000.00  บาท 
 วิทยาลัยนานาชาติ จ านวน         4,000,000.00  บาท 
 บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน            700,000.00  บาท 

รวม  จ านวน       23,033,000.00  บาท  
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นครปฐม 
 กองกิจการนักศึกษา จ านวน         1,000,000.00  บาท 
 กองงานวิทยาเขต จ านวน 50,000.00  บาท 
 กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะฯ จ านวน 700,000.00  บาท 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จ านวน           150,000.00  บาท 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  จ านวน            300,000.00  บาท

ส านักหอสมุดกลาง จ านวน            750,000.00  บาท 
 คณะอักษรศาสตร์ จ านวน         5,000,000.00  บาท 
 คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน         6,000,000.00  บาท 
 คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน         5,000,000.00  บาท 
 คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน         7,000,000.00  บาท 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวน          7,000,000.00  บาท 

รวม จ านวน       32,950,000.00  บาท 

เพชรบุรี 
 ส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 500,000.00  บาท 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน         1,000,000.00  บาท 
 คณะวิทยาการจัดการ จ านวน         2,500,000.00  บาท 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน         3,500,000.00  บาท 

รวม จ านวน         7,500,000.00  บาท 
ทั งนี  คณะวิชา/หน่วยงานที่ยังไม่ได้แจ้งก าหนดวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  กองคลังได้ก าหนดวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนเดิมตามที่คณะวิชา/หน่วยงานได้
ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของคณะวิชา/หน่วยงาน ตามท่ีกองคลังเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 การก าหนดทิศทางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) 
 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้   
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดทิศทางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) 
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบแนวทางและ        
ทิศทางการจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว และร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทย นั น 
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ในการนี  กองแผนงานจึงขอให้คณะวิชารายงานข้อมูลการด าเนินงานตามแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนการด าเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) ภายในวันที่ 16 กันยายน 2558  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั งนี  มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาท าหนังสือแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดทิศทางแผนอุดมศึกษาระยะยาวดังกล่าวไปยังคณะวิชา เพ่ือให้คณะวิชารายงาน
ข้อมูลการด าเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนการด าเนินงาน
ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2574) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่าน
เว็บไซต์กองแผนงาน 
 

ปิดประชุมเวลา 12.40 น.       

             
 (นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
รายงานการประชุมฉบับนี  
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


