
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 24/2558 

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร   
3. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร 
4. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
6. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
7. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
8. ผศ.ไพโรจน วังบอน  รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน 

   คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
9. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

10. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
11. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
12. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร 
13. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
14. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
15. รศ.ดร.จุไรรัตน   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
16. ผศ.ดร.นิติพงศ โสภณพงศพิพัฒน รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน 

    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
17. อ.มานพ  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
18. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
19. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิร ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
20. ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
21. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  
22. ผศ.ดร.อริศร   เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
23. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุร ี
2. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 



 2

ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ดร.นนท   คุณคํ้าชู ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
2. อ.นภดล วิรุฬหชาตะพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  วังทาพระ 
3. อ.ดร.ประไพพิมพ  สุธีวสินนนท ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 
4. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

  แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
5. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุร ี

ผูไมมาประชุม 

1. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ติดราชการ 

    และกิจการพิเศษ 
3. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม ติดราชการ 

    และภาพพิมพ 
4. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ ติดราชการ 

    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5. อ.ดําริห   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ติดราชการ 
6. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไปราชการตางประเทศ 
7. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย ติดราชการ 

เปดประชุมเวลา 10.30 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 23/2558           

เมื่อวันอังคารท่ี 1 ธันวาคม 2558  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 23/2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 23/2558           
เมื่อวันอังคารท่ี 1 ธันวาคม 2558 (วาระลับ) 

 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ครั้งที่ 23/2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ ที่ไดรับ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
2. มหาวิทยาลัยกําหนดจัดโครงการอบรมเพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาผูบริหารใหพรอม

รองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร และเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอใหคณะวิชา/หนวยงานสงผูบริหารเขารวม จํานวน 2 โครงการ คือ 

(1) โครงการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเพื่อการบริหาร (Creative Leadership 
Program for Management) รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 14 มกราคม - 18 มีนาคม 2559 ณ หองนริศรานุวัดติวงศ 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และตางจังหวัด สําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ระดับ 
รองคณบดี ผูชวยคณบดี และหัวหนาภาควิชา 

(2) โครงการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเพื่อการบริหาร สําหรับผูบริหารระดับกลาง
สายสนับสนุน ระหวางวันที่ 21 มกราคม - 26 มีนาคม 2559 ณ หองประชุม 314-315 ช้ัน 3 สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับผูบริหารระดับกลางสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง 
เลขานุการคณะหรือตําแหนงที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา  

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดจัดประชุมช้ีแจงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหม 
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 หากคณะวิชามีคําถาม/ขอสงสัยขอใหแจงไปยังรองอธิการบดีฝายวิชาการและ           
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรวบรวมแลวนําไปสอบถามในวันดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก  

ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
ไมม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ 

ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 

ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร 
ดังน้ี   

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

**  หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารยพัสวีสิร ิ เปรมกุลนันท* 1. ผูชวยศาสตราจารยพัสวีสิริ  เปรมกุลนันท*,** 
2. อาจารยกวิฎ  ต้ังจรัสวงศ* 2. อาจารยกวิฎ  ต้ังจรัสวงศ* 
3. อาจารย ดร.สายัณห  แดงกลม 3. อาจารย ดร.สายัณห  แดงกลม 
4. อาจารยสาลินี  มานะกิจ 4. อาจารยสาลินี  มานะกิจ 
5. อาจารยจักรกฤษณ  เจริญสิทธ์ิ 5. อาจารยอาภาโสม  ฉายแสงจันทร 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังน้ี   

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนตุลาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา       
การออกแบบผลิตภัณฑ ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป  พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 

 ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา จํานวน 
1 รายวิชา คือ รายวิชา 412 213 ภาษาศาสตรเบื้องตน   

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุง
ครั้งน้ีไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

  

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารยชาคร  ผาสุวรรณ* 1. อาจารยชาคร  ผาสุวรรณ* 
2. อาจารยปติ  คุปตะวาทิน* 2. อาจารยปติ  คุปตะวาทิน* 
3. อาจารยศรีนาฎ  ไพโรหกุล 3. อาจารยศรีนาฎ  ไพโรหกุล 
4. อาจารยอินทรธนู  ฟารมขาว 4. อาจารย ดร.ชลฤทธ์ิ  เหลืองจินดา 
5. ผูชวยศาสตราจารยปนท  ปลื้มชูศักด์ิ 5. ผูชวยศาสตราจารยปนท  ปลื้มชูศักด์ิ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป  พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี   

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม 
ไมม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปดหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 การปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2552 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2552 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ไดใหความ
เห็นชอบในหลักการในแนวทางและข้ันตอนในการปดหลักสูตร และไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม              
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 แลวน้ัน 

บัดน้ี คณะวิทยาการจัดการไดเสนอขอปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป 
พ.ศ. 2552 ต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป เพื่อใหการบริหารงานหลักสูตรเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยเหตุผลในการขอปดหลักสูตรคือ 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารยสาวิตรี  มวงใหญ* 1. อาจารย ดร.สมปรารถนา  รัตนกุล* 
2. อาจารยเนาวรัตน  ปฏิพัทธภักดี* 2. อาจารยจันทิรา  เกิดคํา* 
3. อาจารยณภัทร  ชินวงศ 3. ผูชวยศาสตราจารยสุพาณี  วรรณาการ 
4. อาจารยกัณฑอเนก  จารุรักษา 4. อาจารยนิธิวดี  สวัสดี 
5. อาจารยศิวพร  สุวรรณมณี 5. อาจารยธีรัช  รําแพนเพชร 
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1. หลักสูตรไมไดดําเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 

2. อาจารยประจําหลักสูตรไมเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา      
พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

3. ไมมีการเปดรับนักศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2556 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ได

พิจารณาใหความเห็นชอบแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ฉบับป พ.ศ. 2552 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 โครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) เริ่มเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 โดยวิธี
รับตรง 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ไดเห็นชอบ
ใหคณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) รวมกับ Vatel International Business School สาธารณรัฐฝรั่งเศส น้ัน 

ในการน้ี คณะวิทยาการจัดการประสงคดําเนินโครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน          
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) เริ่มเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 โดยวิธีรับตรง โดยดําเนินการรับสมัคร
จํานวน 4 รอบ กําหนดรับนักศึกษาจํานวน 150 คน 
 ทั้งน้ี กองนิติการไดรับแจงจากคณะวิทยาการจัดการวา ไมมีการจายคาตอบแทนใหแก
คณะกรรมการที่เกี่ยวกับการคัดเลือกแตอยางใด จึงไมมกีารกําหนดอัตราคาใชจายในสวนของคาตอบแทน ซึ่ง
โครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีตามความในขอ 23 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน         
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) เริ่มเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 โดยวิธีรับตรง ตามที่คณะวิทยาการจัดการ
เสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง  ๆ
ไมม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ราง) ระเบียบ/ประกาศ/ขอบังคับ 

ไมม ี
 
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 รายงานควบคุมภายในและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พรอมแผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ขอ 6 กําหนดใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแลฯ อยางนอยปละ
หน่ึงครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดวางระบบควบคุมภายในและ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนประจําทุกป น้ัน 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยไดพิจารณาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผล
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากทุกคณะวิชาและหนวยงาน พรอมจัดทําเปน
รายงานระดับองคกรเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา ดังน้ี  

1. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

2. รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  

3. แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้ง
กําหนดประเภท สถานะ การจัดการ เพื่อจัดอันดับความเสี่ยงในแผนดังกลาว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานควบคุมภายในและรายงานผลตาม
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พรอมแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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 ทั้งน้ี ที่ประชุมมีขอเสนอแนะและมอบหมายใหคณะวิชา/หนวยงานไปดําเนินการดังน้ี 
1. ควรระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษาที่ประสงคศึกษาตอระดับปริญญาตรีใน

สถาบันอุดมศึกษามีจํานวนลดลง ซึ่งอาจสงผลตอระดับบัณฑิตศึกษา และเปนผลใหคณะวิชามีการปรับเพิ่ม
หลักสูตรสหวิทยาการในการจัดการศึกษา ทั้งน้ี อาจกําหนดมาตรการ/กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยการปรับหลักสูตรที่ไมเนนการรับนักศึกษาเฉพาะนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6   

2. ควรคํานึงถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ใชในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กอใหเกิดขอจํากัดในการบริหารจัดการ
หลักสูตรในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรบางสาขาวิชา โดยอาจกําหนดเกณฑเทียบเคียงเพื่อใชใน
การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับสาขาวิชาที่มีผลกระทบ 

3. มอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการและรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
พิจารณามาตรการ/กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการเรียนการสอนในสวนของการปรับปรุงหลักสูตร
และจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  

4. มอบหมายใหผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําขอมูลเพิ่มเติมในแผนบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการวิจัยที่เช่ือมโยงกับระบบ MIS พรอมทั้งจัดทําคูมือ/หลักเกณฑ/วิธีปฏิบัติ/แนวทาง ในการ
ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อพัฒนาองคความรูใหมสําหรับกําหนดไวในเกณฑ
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากในปที่ผานมายังไมมีการระบุคําจํากัดความของคําวา “องคความรู
ใหม” 

อน่ึง หากคณะวิชา/หนวยงานประสงคแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลในแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอใหสงไปยังกองการเจาหนาทีภ่ายในวันที่ 25 ธันวาคม 
2558 เพื่อรวบรวมแลวสงไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 รายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและ
สรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัย จึงไดจัดต้ังกองทุนวิจัยและ
สรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 
ไดมีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนวิจัยและสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังดังน้ี 

1. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยและสรางสรรค 
2. เพื่อใหมีการขยายงานทางดานวิจัยและสรางสรรค 
3. เพื่อชวยใหงานวิจัยและสรางสรรคมีความเขมแข็งและตอเน่ือง 
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ในการน้ี กองคลังไดรายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสรางสรรคมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 119,498,492.82 บาท (หน่ึงรอย
สิบเกาลานสี่แสนเกาหมื่นแปดพันสี่รอยเกาสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค) โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
สงเสริมการวิจัยทั้งหมด 1,641 โครงการ/กิจกรรม/ทุน เปนเงิน 30,404,437.98 บาท (สามสิบลานสี่แสนสี่พัน
สี่รอยสามสิบเจ็ดบาทเกาสิบแปดสตางค) ประกอบดวย 

1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 33 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 22 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
3. คณะโบราณคดี จํานวน 25 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
4. คณะมัณฑนศิลป จํานวน 20 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
5. คณะอักษรศาสตร จํานวน 95 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
6. คณะศึกษาศาสตร จํานวน 188 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
7. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 230 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
8. คณะเภสัชศาสตร จํานวน 167 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 117 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 

10. คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 19 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 50 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
12. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 516 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
14. วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 134 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
15. บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
16. สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 

คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 89,094,054.84 บาท (แปดสิบเกาลานเกาหมื่นสี่พันหาสิบสี่บาท
แปดสิบสี่สตางค)  

เพื่อใหการดําเนินงานทางดานวิจัยและสรางสรรคมีความเขมแข็งและตอเน่ือง มหาวิทยาลัยได
ใหคณะวิชาจัดทําแผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 โดยมีแผนสงเสริมการวิจัยทั้งหมด 1,147 โครงการ/กิจกรรม/ทุน เปนเงิน 65,671,060.00 บาท 
(หกสิบหาลานหกแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันหกสิบบาทถวน) ประกอบดวย 

1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน - โครงการ/กิจกรรม/ทุน (ข้ึนอยูกับ
การพิจารณา) 

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 21 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
3. คณะโบราณคดี จํานวน 42 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
4. คณะมัณฑนศิลป จํานวน 36 โครงการ/กิจกรรม/ทุน  
5. คณะอักษรศาสตร จํานวน 235 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
6. คณะศึกษาศาสตร จํานวน 125 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
7. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 210 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
8. คณะเภสัชศาสตร จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 15 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
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10. คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 28 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 51 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
12. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 236 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 99 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
14. วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 28 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
15. บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 15 โครงการ/กิจกรรม/ทุน 
16. สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน - โครงการ/กิจกรรม/ทุน (รอผลจากมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรคของคณะและสวนกลาง) 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัยและ
สรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและ
สรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยขอใหคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพและสถาบันวิจัยและพัฒนาเรงดําเนินการสงรายละเอียดแผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและ
สรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปยังกองคลังเพื่อรวบรวมกอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดทิศทาง/แนวทางการวิจัยใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจากแผนการดําเนินงานของคณะวิชาประกอบกับผลการดําเนินงานที่
ผานมา รวมถึงงานวิจัยที่ไดรับทุนจากภายนอก โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอาจกําหนดแบบฟอรมเพื่อขอความ
รวมมือใหคณะวิชาจัดสงขอมูลและรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับงานวิจัยไดอยางครบถวนสมบูรณ เพื่อประโยชน
ในดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 อน่ึง ประธานขอใหคณะวิชา/หนวยงานพิจารณาในสวนของงบประมาณการดําเนินการ
สงเสริมการวิจัยและงบประมาณคงเหลือของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเปนแนวทางสําหรับการบริหาร
จัดการงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุนภูมิพล 

ประจําปการศึกษา 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2558 เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ไดใหความ
เห็นชอบรายช่ือนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2558 ประเภทรางวัลเรียนดี 
จํานวน 14 ทุน และประเภทสงเสริมการศึกษา จํานวน 14 ทุน เพื่อเขารับพระราชทานทุนภูมิพลในวัน
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557 ในวันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2558 ตอไป น้ัน 

ในการน้ี คณะศึกษาศาสตรประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือนักศึกษาผูสมควรไดรับ
พระราชทานทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2558 ประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 1 ราย จาก “นางสาวอัฐพร 
สมบูรณ รหัสประจําตัว 06540373 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93” เปน “นางสาวชลลดา บุญรัตนเรืองเดช รหัส
ประจําตัว 06550199 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.98” เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบขอมูล 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ือนักศึกษาผูสมควร
ไดรับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2558 ประเภทรางวัลเรียนดี จาก “นางสาวอัฐพร สมบูรณ 
รหัสประจําตัว 06540373 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93” เปน “นางสาวชลลดา บุญรัตนเรืองเดช รหัสประจําตัว 
06550199 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.98” ตามที่กองกิจการนักศึกษาเสนอ เพื่อเขารับพระราชทานทุนภูมิพลใน 
วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557 ในวันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2558 ตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557 
 

สรุปเรื่อง 
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทรไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดเตรียมความ

พรอมสําหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 
2557 ในวันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2558 ทั้งชวงเชาและชวงบาย ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม โดย
มหาวิทยาลัยมีกําหนดการดังน้ี 

วันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 พิธีซอมยอยของแตละคณะวิชา โดยแยกตามวิทยาเขต 
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 พิธีซอมใหญครั้งที่ 1 โดยสวมเครื่องแตงกายใหถูกตองและสวมชุด

ครุยประดับเข็มวิทยฐานะ ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

วันที่ 19 ธันวาคม 2558 พิธีซอมใหญครั้งที่ 2 โดยสวมเครื่องแตงกายใหถูกตองและสวมชุด
ครุยประดับเข็มวิทยฐานะ ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557 ณ       
อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง    
สนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

ทั้งน้ี ในวันที่ 18 19 และ 21 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยไดกําหนดผังการเดินรถและเวลา
เปดประตูของมหาวิทยาลัย โดยอนุญาตเฉพาะรถยนตที่มีสต๊ิกเกอรของมหาวิทยาลัยสามารถผานเขา-ออกได 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ปดประชุมเวลา 11.40 น. 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมฉบับน้ี 
 ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


