
 

 

รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 7/2558 

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

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

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญส่ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
3. ผศ.ดร.เชาวรีย์  อรรถลังรอง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  
5. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
6. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    
7. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
8. อ.อ ามฤทธิ์   ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
9. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    

10. ผศ.ชวลิต   ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
11. ผศ.ดร.ภูวนาท   รัตนรังสิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์     

  รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
12. อ.ด าริห์    บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์   
13. รศ.ดร.อวยพร  อภิรักษ์อร่ามวง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
     รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
14. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
15. อ.ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ ผู้อ านวยการหอศิลป์   
16. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ 

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  
   และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี 
3. ผศ.ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
4. ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

  รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
5. ผศ.ดร.นิติพงศ์  โสภณพงศ์พิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน  

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
7. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
8. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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9. ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ผู้อ านวยการศนูย์คอมพิวเตอร์ 
10. อ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง     
11. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.นภดล   วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา        
   พระราชวังสนามจันทร์ 
2. ผศ.ดร.ศุภรัตน์  แสงฉัตรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 
3. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.วัฒนา  เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลากิจ 
2. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์           ลาพักผ่อนไปต่างประเทศ 
3.  รศ.ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ติดราชการ   
4. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ติดราชการ 
5. ผศ.ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    ไปราชการต่างประเทศ 
   และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
6. รศ.ดร.เกษร  จันทร์ศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ   ติดราชการ 
 

เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 
 เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องต่างๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 6/2558         

เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้  
1. หน้า 13  

(1) บรรทัดที่ 1-3 ในส่วนของมต ิให้ปรับแก้ไขเป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) โดยให้ด าเนินการ
แก้ไขให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปี เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป”  

(2) ระเบียบวาระที่ 4.1.3.2 ในส่วนของมติ ให้ปรับแก้ไขเป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว     
มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2558) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป”  

2. หน้า 18 ในส่วนของมติ ข้อ 2 ให้ปรับแก้ไขเป็น “ส าหรับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ประเภทผู้แทน
บุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 จะน ามาพิจารณาในการประชุมคณบดีครั้งถัดไป ทั้งนี้ ประธานสภาคณาจารย์   
ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรพิจารณา (ร่าง) ระ เบียบดังกล่าว พร้อมทั้งน าเสนอ      
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เพ่ือประกาศใช้ต่อไป” 

แล้วรับรองรายงานการประชุมตามท่ีได้แก้ไขแล้ว 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2558          
  เม่ือวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยขอเชิญบุคลากรร่วมท าบุญตักบาตร สรงน้ าพระพุทธรูปและพระพิฆเนศวร 

เนื่องในงานเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.45 น. ณ บริเวณ ชั้น L และร่วมพิธี
รดน้ าขอพรจากนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 ส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน 

2. มหาวิทยาลัยขอเชิญบุคลากรร่วมงานแถลงข่าวนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ‘ในความทรงจ า’” ในวันที่ 8 เมษายน 
2558 เวลา 09.00-11.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558  โดยการเปิด
งานจะมีการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์  โดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร               
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ซ่ึงได้รับพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ และการน าเสนอตัวอย่าง “หนังสือ
ดิจิตอล สมเด็จพระเทพฯ กับมหาวิทยาลัยศิลปากร” นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพวาด
และเครื่องปั้นฝีพระหัตถ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการบูรณะวัดพระแก้ว ข้อมูลส่วนพระองค์ในช่วงเวลาที่ทรงศึกษาที่
คณะโบราณคดี และพระราชกรณียกิจต่างๆ  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3  เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
ระเบียบวาระท่ี 2.3.1  สรุปผลการจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประชุม                

สภามหาวิทยาลัยศิลปากรสู่การขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง
สร้างสรรค์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรสู่การขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์              
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็คเมืองทองธานี อ าเภอ    
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้น 

ในการนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอท่ีประชุมคณบดีเพ่ือทราบผลการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว ดังนี้ 

1. รายงานสรุปผลการจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อ ง แนวปฏิบัติในการประชุม           
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรสู่การขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์ 

2. แนวปฏิบัติและข้ันตอนการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อน ผลักดันแผนยุทธศาสตร์และ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  2.4  เรื่องรับทราบด้านวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2557 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2558 จ านวน 3 รายวิชา คือ  

1. รายวิชา 361 105 Architectural Studies I ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย เนื่องจากเกิด
ความผิดพลาดในการให้คะแนน  

2. รายวิชา 362 106 Basic Computer Application in Design ของนักศึกษาจ านวน       
1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งงานของนักศึกษา 

3. รายวิชา 360 101 Design I (กลุ่มที่ 4) ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความ
ผิดพลาดในการกรอกค่าคะแนน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะมัณฑนศิลป์แล้ว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือราชเลขาธิการที่ รล 0002.3/7315 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก าหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์ มา
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน
ประมาณ 7,300 คน ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบเป็นการภายใน ส านักราชเลขาธิการจึงอนุญาตให้ 
มหาวิทยาลัยคัดส าเนาหนังสือฉบับดังกล่าว ส าหรับเตรียมการติดต่อกับกองพระราชพิธี ส านักพระราชวังและ
กรมราชองครักษ์เพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดท าก าหนดการ แล้วจัดส่งก าหนดการพร้อมด้วยส าเนาค ากราบบังคมทูล 
และร่างพระราโชวาทไปยังส านักราชเลขาธิการ ก่อนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  2.5.2 การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559–2573 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ได้ให้ความ
เห็นชอบองค์ประกอบของคณะท างานจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 -2573 และปฏิทิน
การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 โดยคณะท างานจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 และให้ความเห็นชอบ
แผนการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 แบบส ารวจความเห็นผู้บริหาร
และบุคลากรเพ่ือจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 และการประชาสัมพันธ์การจัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในประเด็นส าคัญ นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย กองแผนงานได้เสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือทราบการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้คณบดีคณะวิชา ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/ส านัก  
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการจัดท าแผนของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
ระเบียบวาระท่ี  3.1 การแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

ศิลปากรและสถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2558 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2558 ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว นั้น  

บัดนี ้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมภายหลัง
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษได้ด าเนินการ      
ปรับแกไ้ข (ร่าง) ข้อตกลงดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณา ดังนี้ 

1. ค าแปลภาษาไทย ข้อ  1 ข้อตกลงเปิดเผย เป็น “ข้อมูลเปิดเผย” (เพ่ือให้มีความเข้าใจ
ชัดเจนขึ้น)  

2. ข้อ 7 การสิ้นสุดแห่งสัญญา โดยน าข้อความเดิมออกทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
“ก่อนยกเลิกสัญญา คู่สัญญาต้องพยายามด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกันก่อน ในประเด็นข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท 
หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจาก หรือที่เก่ียวข้องกับสัญญาข้อตกลงนี้  การยกเลิกสัญญาท าได้โดยการส่งจดหมาย
ลงทะเบียนไปยังคู่สัญญาเป็นเวลาล่วงหน้า 6 เดือน” 
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3. ข้อ 5.18 หลักสูตรสองปริญญา ให้เพ่ิมเติมข้อความว่า “และ VATEL DEVELOPPEMENT 
จะท าการประสาทปริญญา Bachelor’s Degree in International Hotel Management ในระดับปริญญาตรี 
และ Master’s Degree in International Hotel Management ในระดับปริญญาโท” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2558  ในข้อ 1-3
แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ ขอปรับปรุงหลักสูตร     
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ        
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
 
 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร.ธรวิภา  พวงเพ็ชร* 1. อาจารย์ ดร.ธรวิภา  พวงเพ็ชร* 

2. อาจารย์ ดร.วีรยุทธ  เลิศบ ารุงสุข* 2. อาจารย์ ดร.วีรยุทธ  เลิศบ ารุงสุข* 

3. อาจารย์ ดร.ศราวุธ  ภู่ไพจิตร์กุล 3. อาจารย์ ดร.สุนทร ปิติเจริญพันธ์ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวูงศ์  ชัยสุข 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวูงศ์  ชัยสุข 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุมิล  วงศ์สกุลเภสัช 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุมิล  วงศ์สกุลเภสัช 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ ขอปรับปรุงหลักสูตร   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ        
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์           

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ ขอปรับปรุงหลักสูตร   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดังนี้ 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิริ  จรุยนนท์* 1. อาจารย์นพพงศ์  ศรีตระกูล* 

2. อาจารย์ศิวะพงศ์  เพ็ชรสงค์* 2. อาจารย์ศิวะพงศ์  เพ็ชรสงค์* 

3. อาจารย์ศุภชัย  วาสนานนท์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  วาสนานนท์ 

4. อาจารย์ ดร.ธิบดินทร์  แสงสว่าง 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดินทร์  แสงสว่าง 

5. อาจารย์วิชุดา  เมตตานันท 5. อาจารย์วิชุดา  เมตตานันท 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ  สอดศร*ี 1. อาจารย์พรชัย  เปลี่ยมทรัพย์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์  แก้วอ่อน* 2. อาจารย์ ดร.ณพงศ์ ปณิธานธรรม* 
3. อาจารย์ ดร.โสภณ  ผู้มีจรรยา 3. อาจารย์ ดร.โสภณ  ผู้มีจรรยา* 
4. อาจารย์ชัยวุฒ  ชูรักษ์   4. อาจารย์ ดร.ยุทธนา  เจวจินดา 
5. อาจารย์กิตติธัช  พาพลเพ็ญ  5. อาจารย์ยรรยงค์  พันธ์สวัสดิ์ 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยกองบริการการศึกษาประสงค์ขอปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะโบราณคดี และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 9 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 และครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี    
พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ/

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558   
เป็นต้นไป และก าหนดรับนักศึกษาปีละ 8 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น            
ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และให้น าเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป    
และก าหนดรับนักศึกษาปีละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ 
ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และให้น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร   
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น   
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และก าหนดรับนักศึกษาปีละ 5 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
16/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้       
ในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และให้น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปิดหลักสูตรใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 โครงการเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้ เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม     
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นไป และก าหนดรับนักศึกษาปีละ 5 คน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร  

ทั้งนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)      
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการด าเนินการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ในลักษณะโครงการพิเศษ ตามโครงการที่บัณฑิต
วิทยาลัยเสนอ แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 ทั้งนี้ ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาโครงการพิเศษดังกล่าวเพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปิดหลักสูตร 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การด าเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง              

ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 ได้ ให้ความ
เห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 และ     
คณะมัณฑนศิลป์ได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว นั้น 

เนื่องจากมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมารายงานตัวสอบสัมภาษณ์ไม่ครบตามจ านวนรับ
นักศึกษาที่ก าหนด คณะมัณฑนศิลป์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา       
คณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งก าหนดรับนักศึกษา    
5 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้นจ านวน 19 คน ดังนี้ 
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1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน  จ านวน  3  คน 
2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  จ านวน  1  คน 
3. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  จ านวน  5  คน  
4. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  จ านวน  8  คน 
5. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  จ านวน  2  คน 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา            
คณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 และให้น าเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ
ต่อไป   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณในการด าเนินโครงการสอบคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม             
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้ให้ความ
เห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม    
โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558 ไปแล้วนั้น 

ในการนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม    
โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558 ในข้อ 7 งบประมาณด าเนินการ เพ่ือให้รายละเอียดค่าใช้จ่ายครอบคลุม     
การด าเนินงานต่างๆ ในโครงการ 

ทั้งนี้ ได้ก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการ (ใหม่) แล้ว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ    
ในการด าเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558 ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอ 
และให้น าเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ (ใหม่) ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายใน                               

และบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1809/2555 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร      
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป นั้น 

เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2558  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม่)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและมีรายชื่อ 
ดังต่อไปนี้  

1. อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
3. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์  กรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
7. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
8. รองอธิการบดี  เพชรบุรี  กรรมการ 
9. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

10. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
11. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์    กรรมการ 
12. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
13. คณบดีคณะโบราณคดี  กรรมการ 
14. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์    กรรมการ 
15. คณบดีคณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
16. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
17. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
18. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
19. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
20. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
21. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
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22. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
23. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
24. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ  
25. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 
26. ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์   กรรมการ 
27. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
28. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  กรรมการ 
29. ผู้อ านวยการหอศิลป์  กรรมการ 
30. ประธานสภาคณาจารย์  กรรมการ 
31. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
32. ผู้อ านวยการกองแผนงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
33. ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
34. ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
35. นางสาวธันยาภรณ์ ทองทับทิม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
36. นางสาวอังคณา ศรีบุญรอด  ผู้ช่วยเลขานุการ 

และให้น าเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  
ระเบียบวาระที่  4.4.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา        

ปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ 
(วาระลับ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต           

คณะอักษรศาสตร์ 
(วาระลับ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.4.2.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน           
คณะอักษรศาสตร์ 
(วาระลับ) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5         เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี วาระพิเศษ/2557  เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ได้ให้ความ
เห็นชอบวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะวิชา/หน่วยงาน และครั้งที่ 
22/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่าย
หมุนเวียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น 

ในการนี้  กองคลังได้สรุปการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม) ตามที่คณะวิชาเสนอมา ดังนี้ 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

คณะวิทยาศาสตร์    จากเดิม  จ านวน       2,500,000.00  บาท 
   เป็น  จ านวน        5,000,000.00  บาท 
คณะเภสัชศาสตร์    จากเดิม  จ านวน        5,000,000.00  บาท 
   เป็น   จ านวน        7,000,000.00  บาท  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่าย
หมุนเวียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม) ของคณะวิชาตามท่ีกองคลังเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 คณะศึกษาศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาโครงการ    

สืบสานภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 23/2557 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ได้ ให้ความ
เห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในโครงการสืบสานภาษาไทย ด้วยวิธีพิเศษ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 (เฉพาะโรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด) นั้น 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาโครงการ
ดังกล่าว ตามที่คณะศึกษาศาสตร์รับจ านวนไม่เกิน 16 คน ทั้งนี้ กองบริการการศึกษาได้เสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณาการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร               
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558  ดังนี้ 

1. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ        150  บาท 
2. ค่าธรรมเนียมในการท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา            50  บาท 
3. ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา       1,000  บาท 
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4. ค่าประกันของเสียหาย       1,500  บาท 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายของคณะศึกษาศาสตร์   15,000  บาท 
  รวม                   17,700  บาท 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาบางส่วนให้แก่นักศึกษาโครงการสืบสานภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวนไม่เกิน 16 คน 
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์เสนอ ทั้งนี้ ให้นักศึกษาช าระค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย จ านวน 4,000 บาท (ได้แก่ ค่าบ ารุง
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงห้องสมุด ค่าบ ารุงการให้บริการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 
ค่าธรรมเนียมในการท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา และค่าประกันของเสียหาย 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 ขอเชิญร่วมงานวันนริศ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 

มหาวิทยาลัยขอเชิญบุคลากรร่วมงานวันนริศ ไหว้สมเด็จครู นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประจ าปี พ.ศ. 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 
เมษายน 2558 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพ่ือน้อมร าลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ     
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ทรงเชี่ยวชาญงานช่างและศิลปะไทยหลายแขนง จนได้รับการยกย่องจาก
องค์การเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลส าคัญของโลก 
โดยหม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ ประธานมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งภายในงานมี
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ  ได้แก่ พิธีไหว้ครูดนตรีไทย การแสดงดนตรีไทยโดยนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ 
และชมรมดนตรีไทย การแสดงดนตรีสากลโดยนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์  การจัดแสดงนิทรรศการ       
พระประวัติและผลงานฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 11  หัวข้อ “ร้อน” การเสวนาวิชาการ 
เรื่อง “นาฏยดุริยา นริศราวัฒนากร  มหาจักรีสิรินธรคุณูปการ” เป็นต้น    

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.       

             
 (นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ได้รับรองตามท่ีได้แก้ไขแล้ว 
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