
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 3/2559 

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
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.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
17. อ.มานพ  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
18. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
19. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิร ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
20. ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
21. ผศ.ดร.อริศร   เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
22. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 
23. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย 

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุร ี
2. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
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ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
2. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

  และแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
3. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
4. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูไมมาประชุม 

1. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ติดราชการ 
3. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ 
4. อ.ดําริห   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ติดราชการ 

เปดประชุมเวลา 11.15 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 2/2559           

เมื่อวันอังคารท่ี 26 มกราคม 2559  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 2/2559           

เมื่อวันอังคารท่ี 26 มกราคม 2559 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณะสถาปตยกรรมศาสตรรวมกับฝายนิทรรศการ     

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ในการจัดแสดงนิทรรศการ “พิศเมืองเพชร : ผานสายตาสถาปตย
ศิลปากร” ระหวางวันที่ 9 กุมภาพันธ - 9 มีนาคม 2559 ณ หองนิทรรศการหลัก ช้ัน 7 หอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด ในวันที่  
9 กุมภาพันธ 2559 เวลา 17.00 น. ซึ่งนิทรรศการดังกลาวเปนการจัดแสดงกระบวนการเรียนรูของคณาจารย
และนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตลอดจนศิลปนนักออกแบบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ศึกษาผาน
งานตนแบบช้ันครูของเมืองเพชรดวยกระบวนการตางๆ ผานผลงานภาพถายวิถีชีวิตและวัฒนธรรม              
เก็บรายละเอียดความงามของสถาปตยกรรมดวยการเขียนแบบ และหุนจําลองขนาดใหญที่เก็บผลงานเชิง
อนุรักษแบบ Vernadoc หรือลายจิตรกรรมฝาผนังของวัดในเมืองเพชร และนํามาประยุกตเปนศิลปะ
สรางสรรคจากกลุมแรงบันดาลใจ  

2. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ ตรีตรง คณบดี          
คณะมัณฑนศิลปที่ไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประธานสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย โดยมีวาระ
การดํารงตําแหนง 1 ป 

3. สํานักบริการวิชาการไดปรับปรุงและตอเติมโรงผลิตนํ้าด่ืมตามโครงการผลิตนํ้าคุณภาพ
ราคาประหยัดศิลปากร เพื่อจําหนายใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอใหคณะวิชา/หนวยงานรวมกัน
สนับสนุนนํ้าคุณภาพราคาประหยัดศิลปากรตามโครงการดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังน้ี 
1. คณะดุริยางคศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2558 เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการใหคาระดับคะแนนผลการศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะดุริยางคศาสตรครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 จํานวน 2 รายวิชา คือ 



 4

1.1 รายวิชา 660 104 Music Appreciation กลุม 401 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย   
1.2 รายวิชา 661 110 Aural Training III กลุม 201 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย   

2. วิทยาลัยนานาชาติประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 900 219 Contemporary Cultural Studies ของนักศึกษาจํานวน 1 
ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการคํานวณคะแนนผลการศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะดุริยางคศาสตร
และวิทยาลัยนานาชาติแลว 

3. คณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 513 101 เคมีทั่วไป 1 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิดความ
ผิดพลาดในการรวมคะแนนของอาจารยผูสอน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา      
คณะวิทยาศาสตรครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 

4. คณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน             
ปการศึกษา 2558 เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกผลการศึกษาและการรวมคะแนนผลการศึกษา      
ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 1/2559        
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 จํานวน 3 รายวิชา คือ 

4.1 รายวิชา 764 201 การอานภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ กลุม 1202 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
4.2 รายวิชา 765 104 ศิลปะในประเทศไทย กลุม 1201 ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 
4.3 รายวิชา 765 201 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ กลุม 1201 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

5. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 084 105 โลกแหงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุจึงไมสามารถเขาสอบได ซึ่งไดผาน
การเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 

6. คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2558 เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกผลการศึกษา การรวมคะแนน และการคํานวณคะแนนผล
การศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2559 จํานวน 5 รายวิชา คือ 

6.1 รายวิชา 415 101 Thai History ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
6.2 รายวิชา 416 228 Introduction to Geographic ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 
6.3 รายวิชา 400 102 English for General Communication ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
6.4 รายวิชา 436 209 Information Retrieval ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย 
6.5 รายวิชา 450 224 Chinese Reading and Writing I ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะอักษรศาสตรแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 

     
สรุปเรื่อง 

ดวยงานงบประมาณไดสรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย
สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ในชวงระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 ดังน้ี 

1. งบประมาณประจําป พ.ศ. 2559 ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 1,571,937,200 บาท และไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณ ครั้งที่ 0001-0002 จํานวนเงิน 1,091,162,400 บาท คิดเปน
รอยละ 69.41 ของงบประมาณที่ไดรับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจายไดทั้งสิ้น 369,319,148.06 บาท 
คิดเปนรอยละ 23.49 ของงบประมาณทั้งสิ้น 

2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 365,410,400 บาท ซึ่งไดรับจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณจํานวนเงิน 365,410,400 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด 
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจายไดทั้งสิ้น 23,937,663.85 บาท คิดเปนรอยละ 6.55 ของงบประมาณที่ไดรับ 

สําหรับงบลงทุนที่มีผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาล สวนใหญเกิดจาก
รายการงบลงทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) คาครุภัณฑ 
- คณะโบราณคดี จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 1,268,000 บาท ลงนามในสัญญา

และตรวจรับครุภัณฑแลว อยูระหวางดําเนินการเบิกจายเงิน 
- กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทรจํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 

5,615,300 บาท  ดําเนินการจัดจางดวยวิธี e-bidding เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 และอยูระหวาง
สรุปรายงานผลเพื่อเสนอขออนุมัติทําสัญญา 

- คณะวิทยาศาสตร จํานวน 15 รายการ จํานวนเงิน 10,756,800 บาท โดยได     
ลงนามในสัญญาแลวและอยูระหวางรอสงของ 

- คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 5 รายการ จํานวน 
เงิน 1,660,300 บาท อยูระหวางดําเนินการตรวจรับครุภัณฑ และมีบางรายการกําหนดสงของภายในเดือน
มกราคม-มีนาคม 2559 

- คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน
830,400 บาท โดยไดลงนามในสัญญาแลวจํานวน 1 รายการ กําหนดสงของเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และ
อีก 1 รายการ กําหนดสงของเดือนกุมภาพันธ 2559 

- คณะเภสัชศาสตร จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน 4,280,000 บาท โดยไดทํา
สัญญาและตรวจรับของแลว และอยูระหวางดําเนินการเบิกจายเงิน จํานวน 1 รายการ และอีก 1 รายการ      
ไดลงนามในสัญญาแลวและอยูระหวางรอสงของ 

(2) สิ่งกอสราง/รายการปรับปรุง 1 ป 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา รายการปรับปรุงและพัฒนากายภาพของอาคาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวนเงิน 7,864,000 บาท โดยไดลงนามในสัญญาแลวและผูรับจางเขาดําเนินการใน
พื้นที่เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 สัญญา 150 วัน สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 

- คณะวิทยาศาสตร รายการปรับปรุงอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร จํานวนเงิน 
7,864,000 บาท โดยไดลงนามในสัญญาแลวและผูรับจางเขาดําเนินการในพื้นที่เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 
สัญญา 180 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 
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- สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รั้วคอนกรีตบล็อก วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวนเงิน 10,813,000 บาท โดยไดเชิญผูรับจางเขา
มาเสนอราคาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เปนการจัดจางดวยวิธีพิเศษ และคาดวาจะลงนามในสัญญาเดือน
กุมภาพันธ 2559 

(3) สิ่งกอสรางผูกพันเดิม 
- คากอสรางอาคารสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ จํานวนเงิน

43,355,200 บาท โดยมีงวดงานทั้งหมด 15 งวดงาน ซึ่งไดดําเนินการกอสรางอยางตอเน่ืองและไดเบิกจายถึง
งวดงานที่ 9 (ขณะน้ีเบิกจายงบประมาณป 2558) 

- คากอสรางอาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ จํานวนเงิน 31,200,000 บาท มี
การกอสรางอยางตอเน่ือง โดยมีงวดงานทั้งหมด 25 งวดงาน ซึ่งไดดําเนินการกอสรางอยางตอเน่ืองและได
เบิกจายถึงงวดงานที่ 1 (ขณะน้ีเบิกจายงบประมาณป 2559) 

- โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง   
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวนเงิน 189,734,500 บาท อยูระหวางเสนอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
เพื่อขออนุมัติจัดจางดวยวิธีพิเศษ 

(4) สิ่งกอสรางผูกพันใหม 
- อาคารอเนกประสงควิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อําเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม จํานวนเงิน 31,456,000 บาท ไดรับความเห็นชอบวงเงินคากอสรางจากสํานักงบประมาณแลว
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 

3. มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 1 รอยละ 35.99 และสามารถเบิกจายไดรอยละ 23.49 ซึ่งตํ่ากวาแผนการเบิกจายที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไวรอยละ 12.50 และตํ่ากวาแผนในภาพรวมที่รัฐบาลกําหนดรอยละ 6.51 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.2 ยุทธศาสตร 20 ป ดานการทองเท่ียว วัฒนธรรม และการกีฬา 

     
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน คณะที่ 6 คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปดานการทองเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา ไดมีหนังสือ ที่ กก 0202.03/ว 6 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559 แจงมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา
ยุทธศาสตร 20 ป ดานการทองเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา โดยไดแนบเอกสารตางๆ ดังน้ี 

1. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 381/2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน คณะที่ 6 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป
ดานการทองเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อทําหนาที่เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการ
ดําเนินการ ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหา พรอมทั้งกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการของสวนราชการ 
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2. ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา ป 2559-2579 (20 ป) ซึ่งมี
สารัตถะเพื่อใชในการกําหนดเปาหมายใน 20 ปขางหนา เพื่อใหประเทศชาติเขมแข็ง มีการพัฒนาอยางย่ังยืน 
เปนประเทศช้ันนําในเอเชียใหเปนที่รูจักทั่วโลก คนไทยเปนคนดี มีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรง มีจิตสํานึกหวงแหน
แผนดินและสํานึกรักบานเกิด เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ภาคภูมิใจในชาติและวัฒนธรรม คนไทยมีความ
เปนอยูดี รายไดมั่นคงอยางย่ังยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

3. หนังสือสํานักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร) ที่ นร 0405      
(ลร.2)/0308 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการ
บริหารราชการแผนดิน คณะที่ 6 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปดานการทองเที่ยว วัฒนธรรม และการ
กีฬา ซึ่งไดพิจารณาประเด็นเรงดวนในการขับเคลื่อนและปฏิรูปดานการทองเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา 

ในการน้ี เพื่อใหการจัดทํายุทธศาสตร 20 ป ดานการทองเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา เกิด
ความสมบูรณ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยในการเสนอความเห็นหรือ
ปรับปรุงเพิ่มเติมยุทธศาสตรดังกลาวในสวนที่เกี่ยวของไปยังฝายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป
การบริหารราชการแผนดิน คณะที่ 6 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปดานการทองเที่ยว วัฒนธรรม และ
การกีฬา ทางโทรสารหมายเลข 0 2356 0561-2 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2.5.3 การพัฒนาฐานขอมูลและเว็บไซตทําเนียบนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะกรรมการนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการจัดทําและพัฒนา

ฐานขอมูลและเว็บไซตทําเนียบนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร ผานเว็บไซต www.silpakornalumni.su.ac.th 
เพื่อใชเปนศูนยกลางการบริหารจัดการดานงานนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน 

ในการน้ี เพื่อใหการจัดการฐานขอมูลนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากรสมบูรณครบถวน
ย่ิงข้ึน กองกิจการนักศึกษาจึงไดเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายละเอียด วิธีการใชงาน และการกรอกขอมูลลงใน
เว็บไซตเพื่อพัฒนาฐานขอมูลและเว็บไซตทําเนียบนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร  

อน่ึง ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยไดนัดประชุมหารือเพื่อวางแผน
ในการสรางความเขมแข็งใหสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบดวย อธิการบดี นายก
สมาคมนักศึกษาเกาหรือคณบดีทุกคณะวิชา กองกิจการนักศึกษา สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน ทั้งน้ี 
หากนายกสมาคมนักศึกษาเกาหรือคณบดีคณะวิชาไมสามารถเขารวมประชุมไดขอใหสงผูแทนเขารวมประชุม
ดังกลาว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ที่ประชุมมีขอเสนอแนะดังน้ี 
1. ควรอัพเดตขอมูล ประชาสัมพันธขาวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวตางๆ ผานเว็บไซต

ทําเนียบนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากรอยางสม่ําเสมอ 
2. ควรเช่ือมโยงระหวางเว็บไซตทําเนียบนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากรกับเฟสบุค     

แฟนเพจสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากรและเฟสบุคแฟนเพจสมาคมนักศึกษาเกาของแตละคณะวิชา 
3. ควรมีการพิจารณาแกไขใบสมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากรในสวน

ของการลงช่ือผูรับรองผูสมัครสมาชิก 
4. อาจเพิ่มชองทางการสมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากรใหกับบัณฑิต   

ที่สําเร็จการศึกษา เพื่อเพิ่มความสะดวกสําหรับนักศึกษาเกา เชน การสมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเกา        
โดยอัตโนมัติจากการลงทะเบียนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

5. ขอความรวมมือคณบดีคณะวิชาประชาสัมพันธใหนักศึกษาเกาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 
2544 ลงทะเบียนและกรอกขอมูลตางๆ ในเว็บไซตทําเนียบนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป 

พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาใหมเพิ่มใน
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน วิชาเลือก กลุมวิชาบังคับเลือก จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 516 411       
การประเมินวัฏจักรชีวิต 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี         
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป         
พ.ศ. 2556 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา    
เภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาเลือก 
จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 550 688 การบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผูปวยเรื้อรัง 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี         
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป           
พ.ศ. 2556 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร         
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ  
ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนียร* 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ  สมุหเสนีโต* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภาค  สอนไว* 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญดา  เพ็ญโรจน* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ  แกวมณีชัย* 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ  มหาโยธี 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ  มหาโยธี 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  อินณวงศ 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  อินณวงศ 
 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย คูวิจิตรจาร ุ
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร      
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ        
ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี (หลักสูตรปรับปรุง       

พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะโบราณคดีไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นักศึกษาปละ 40 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะโบราณคดีไดปรับแกตาม
ขอเสนอแนะแลว 
  

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร* 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ  สมุหเสนีโต* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภาค  สอนไว* 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญดา  เพ็ญโรจน* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ  แกวมณีชัย* 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ  มหาโยธี 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ  มหาโยธี 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  อินณวงศ 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  อินณวงศ 
 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  คูวิจิตรจาร ุ
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2559 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 12/2558 เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น 
ทั้งน้ี คณะอักษรศาสตรไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นักศึกษาปละ 30 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะโบราณคดีไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปละ 40 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 19/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะโบราณคดี
ไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม 
ระเบียบวาระท่ี   4.1.3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถ่ิน (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะโบราณคดีไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถ่ิน 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปละ 30 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการวาระพิเศษ/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
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2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะโบราณคดี
ไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตรทองถ่ิน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปดหลักสูตร 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 โครงการลูกพระพิฆเนศ รับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเขา

ศึกษาตอคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ตามทีค่ณะศึกษาศาสตรไดจัดการเรียนการสอนต้ังแตระดับปฐมวัยถึงระดับดุษฎีบัณฑิต โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ และนําความรูที่ไดไปใชประโยชนทางดานวิชาการหรือ
ดานอื่นๆ และเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการเรียนมีความตอเน่ืองโดยวิธีโควตาคณะศึกษาศาสตร น้ัน 
 ในการน้ี คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการลูกพระพิฆเนศ รับนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเขาศึกษาตอคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 ซึ่งไดผานความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 โดยจะ
คัดเลือกจากผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดจํานวน
รับเขาศึกษาจํานวน 10 คน ดังน้ี 

1. สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 1 คน 
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน 
3. สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 1 คน  
4. สาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวน 1 คน 
5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 1 คน 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 1 คน 
7. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 1 คน 
8. สาขาวิชาจิตวิทยา จํานวน 1 คน 
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา จํานวน 2 คน 

 ทั้งน้ี กองนิติการไดรับแจงจากคณะศึกษาศาสตรวา ไมมีการจายคาตอบแทนใหแก
คณะกรรมการที่เกี่ยวกับการคัดเลือกแตอยางใด จึงไมมีอัตราคาใชจายในสวนของคาตอบแทน ซึ่งโครงการ
ดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีตามความในขอ 23 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการลูกพระพิฆเนศ รับนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเขาศึกษาตอคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ 
และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.2 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณและคาใชจายในการดําเนินโครงการ

รับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ไดใหความ
เห็นชอบโครงการรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 
2559 และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป น้ัน 

เพื่อใหการบริหารจัดการโครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย กองกิจการนักศึกษาจึง
ประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณและคาใชจายในการดําเนินโครงการรับนักเรียนผูมี
ความสามารถพิเศษดานกีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 เน่ืองจากไดรับสมัคร
นักเรียนผูมีความสามารถพิเศษเพิ่มข้ึนจากที่ประมาณการ เปนจํานวน 140 คน 

ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการ (ใหม) แลว 
ซึ่งกองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ 
ของโครงการไมเกินอัตราที่กําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณบดี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณและ
คาใชจายในการดําเนินโครงการรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ปการศึกษา 2559 ตามทีก่องกิจการนักศึกษาเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ (ใหม) 
ตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.3 โครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ 
ประจําปการศึกษา 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดําเนิน
โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการรับนักศึกษา
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เพิ่มพิเศษ ต้ังแตปการศึกษา 2541 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่จะใหมหาวิทยาลัยกระจายโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหกวางขวาง สรางความเสมอภาคและลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในทองถ่ินที่หางไกลในทุกสาขาวิชา อีกทั้งเพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาที่ศึกษาอยูตามโรงเรียนตางๆ น้ัน 

ในการน้ี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคดําเนินโครงการสอบ
คัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับ
นักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําปการศึกษา 2560 แบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

1. ประเภททั่วไป กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 545 คน จํานวน 10 สาขาวิชา คือ  
 

หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 
(รอบแรก) 

จํานวนรับ 
(รอบสอง) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
40 
50 

 
0 
0 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
1.3 สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
1.4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1.6 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 
1.7 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
1.8 สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี 
1.9 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 
50 
40 
35 
40 
40 
35 
30 

 
10 
30 
35 
30 
0 
10 
0 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
1.10 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

 
35 

 
35 

รวม 395 150 
หมายเหตุ : เน่ืองจากอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ซึ่งอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนรายช่ือหลักสูตรและจํานวนรับในภายหลัง 
 

2. ประเภทโครงการรับนักศึกษาจากโครงการอื่น ประกอบดวย 
2.1 สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
2.2 สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
2.4 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 

ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว ซึ่ง        
กองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ ของ
โครงการไมเกินอัตราที่กําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณบดี 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําป
การศึกษา 2560 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ และใหนําเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2559 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 

12 ตุลาคมของทุกป น้ัน 
ฉะน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณา (ราง) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําป พ.ศ. 2559 พรอมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดงานดังกลาว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัด
งานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2559 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แตงต้ังตอไป  

ทั้งน้ี ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 
2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ โดยมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาพิจารณา
แผนการดําเนินโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ใหสอดคลองเหมาะสมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยดังกลาว 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ราง) ระเบียบ/ประกาศ/ขอบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่ อง ปฏิทินการศึกษาระดับ        

ปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2558 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตร
นานาชาติ) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ไดใหความ
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการ ศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของ              
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คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) น้ัน 

เน่ืองจากปฏิทินการศึกษาฉบับดังกลาวไมไดกําหนดวันสอบประจําภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน 
ดังน้ัน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตร
นานาชาติ) ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนไปดวยความเรียบรอย คณะวิทยาการจัดการจึง
ประสงคขอแกไขปฏิทินการศึกษา โดยไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) เสนอที่ประชุมพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2558 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตาง  ๆ
 ไมม ี
   
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 สภาคณาจารยเสนอขอแกไขคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารยประจํา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ไดพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกต้ังรวมทั้งคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจําแลว 
มีมติเสนอขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ังดังกลาว น้ัน 
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เพื่อใหคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย
ประจํา ครอบคลุมตําแหนงประเภทผูบริหารทั้งหมดตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ       
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 สภาคณาจารยจึงเสนอขอแกไขคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ังเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา ขอ 3.2 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ัง หลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย
ประจํา พ.ศ. 2531 

จาก “ไมเปนผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ” 

เปน “ไมเปนตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก รองอธิการบดี คณบดี หัวหนาหนวยงานที่
เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ผูชวยอธิการบดี รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง 
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหคณะอนุกรรมการจัดทําขอบังคับ ระเบียบ      
และประกาศเกี่ยวกับโครงสรางองคกรนําขอเสนอแนะของสภาคณาจารยไปพิจารณาตอไป 

ทั้งน้ี สําหรับการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา     
ซึ่งปจจุบันอยูระหวางดําเนินการและไดกําหนดข้ันตอนและชวงเวลาดําเนินการไวแลว ดังน้ัน ขอใหดําเนินการ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ัง หลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา พ.ศ. 2531 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 รายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

ครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 4 ของอาจารย ดร.ประสิทธิ์ เอ้ือตระกูลวิทย คณะโบราณคดี 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหอาจารย ดร.ประสิทธ์ิ เอื้อตระกูลวิทย คณะโบราณคดี ไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อดําเนินการวิจัย“โครงการศึกษาแหลงโบราณคดีสมัยกอน
ประวัติศาสตร : แหลงโบราณคดีเพิงผาบานทาสี ตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง” ภายใตโครงการ 
Thai-French Paleosurvey ซึ่งรวบรวมและเขียนเอกสารประกอบการสอน เรื่อง “กระดูกสัตวทางโบราณคดี : 
ภาพตัวอยางและการวิเคราะหเบื้องตน” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 น้ัน 

ในการน้ี อาจารย ดร.ประสิทธ์ิ เอื้อตระกูลวิทย ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ จํานวน 4 ครั้ง คือ 

ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558  
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558  
ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  
ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  
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ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2559 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ของอาจารย ดร.ประสิทธ์ิ เอื้อตระกูลวิทย คณะ
โบราณคดี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 การถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามแผนการปฏิบัติงานพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานกําหนดใหที่ประชุมคณบดีพิจารณา
กําหนดวัดที่มหาวิทยาลัยจะนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายทุกป ซึ่งผลการประเมินในปที่ผานมาผูเขารวม
โครงการไดเสนอรายช่ือจังหวัดที่เห็นสมควรใหมหาวิทยาลัยนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวาย จํานวน 3 
จังหวัด คือ จังหวัดเลย จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดอุดรธานี ตามลําดับ น้ัน 
 ในการน้ี กองกลางไดเสนอรายช่ือและรายละเอียดพระอารามหลวงในจังหวัดอุดรธานีและ
จังหวัดในเขตปริมณฑล (จังหวัดสมุทรสงคราม) รวมจํานวนทั้งสิ้น 4 วัด เพื่อใหมหาวิทยาลัยกําหนดวัดที่จะ
ถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2559 โดยไดแนบบัญชีรายช่ือพระอารามหลวงที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากรไดนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายต้ังแตป พ.ศ. 2512-2558 พรอมรายงานผลโครงการถวายผา
พระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2558 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยศิลปากรนําผาพระกฐินพระราชทาน 
ประจําป พ.ศ. 2559 ไปถวาย ณ วัดประดู จังหวัดสมุทรสงคราม และใหกองกลางดําเนินการประสานงานกับ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและ

นานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 9 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 
 
สรุปเรื่อง 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด
จัดงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและ
สรางสรรค ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตรและศิลป” ระหวางวันที่ 11-21 กุมภาพันธ 2559 เวลา 16.00 น.            
ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหอศิลปสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร      
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะมีการบรรยาย เรื่อง “ผลงานวิชาการรับใชสังคมและ
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การขอตําแหนงทางวิชาการ” โดยศาสตราจารย ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 
จึงขอเชิญผูบริหาร คณาจารย และผูสนใจเขารวมฟงการบรรยายในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2   ศูนยออกกําลังกายคณะศึกษาศาสตร (Fitness SU.ED.Center) แหงใหม  
 

สรุปเรื่อง 
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทรไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะศึกษาศาสตรกําหนด

เปดใหบริการศูนยออกกําลังกายคณะศึกษาศาสตร (Fitness SU.ED.Center) แหงใหม ณ อาคารโสมสวลี ช้ัน 
2 คณะศึกษาศาสตร โดยผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด ใน
วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ทั้งน้ี บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกสามารถเขาใช
บริการไดโดยไมเสียคาใชจาย ระหวางวันที่ 15-29 กุมภาพันธ 2559 เวลา 15.30-20.30 น. ซึ่งศูนยออกกําลังกาย 
ดังกลาวมีผูเช่ียวชาญคอยดูแลใหคําแนะนําในการออกกําลังกาย อีกทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน หองนํ้า 
หองอาบนํ้า หองเปลี่ยนเสื้อผา ตูล็อกเกอร เปนตน  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  5.3    โครงการอบรมการใชโปรแกรม SciVal 
 

สรุปเรื่อง 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยกําหนดจัดโครงการ

อบรมการใชโปรแกรม SciVal โดยตัวแทนจากบริษัท Elsevier ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งเปนโปรแกรม
ที่ใชในการวิเคราะหผลงานทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูล Scopus ซึ่งผูใชงานสามารถใชโปรแกรมในการ
วิเคราะหผลในแตละสาขาวิชา และสามารถเปรียบเทียบผลลัพธกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได จึงขอเชิญคณะวิชา/
หนวยงานเขารวมโครงการดังกลาวโดยไมเสียคาใชจาย 

ทั้งน้ี ในโอกาสตอไปอาจมีการเชิญบริษัท Elsevier มาอบรมเพื่อเตรียมผลักดันใหวารสารของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเขาสูฐานขอมูล Scopus และการจัดประชุมทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งจะไดประชาสัมพันธให
ทราบอีกครั้ง 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

  



 21 

ระเบียบวาระท่ี  5.4    งานทับแกว Book Fair มหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู 
 

สรุปเรื่อง 
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักหอสมุดกลางกําหนดจัดงาน

ทับแกว Book Fair มหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู ระหวางวันที่ 15-21 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00-20.00 น. 
ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอเชิญผูสนใจเขารวมงานในวัน-เวลา-สถานที่
ดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

            

ปดประชุมเวลา 12.40 น. 
 
 

 (นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


