
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 6/2559

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานท่ีประชุม
2. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
5. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
6. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
7. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี
9. ผศ.เอกพงษ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป

10. อ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร

11. รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
12. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
13. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี
3. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
4. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
5. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร
6. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
7. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
8. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร
9. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
11. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
12. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
14. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
15. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย
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ผูเขารวมประชุม
1. อ.นภดล วิรุฬหชาตะพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
2. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

พระราชวังสนามจันทร
2. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี
3. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม

ผูไมมาประชุม
1. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ
2. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ไปราชการตางประเทศ
3. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปราชการตางประเทศ

เปดประชุมเวลา 09.50 น.
เม่ือสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 5/2559

เม่ือวันอังคารท่ี 8 มีนาคม 2559

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 8 มีนาคม 2559

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 5/2559
เม่ือวันอังคารท่ี 8 มีนาคม 2559 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 8 มีนาคม 2559 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข



3

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซ่ึงมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ระเบียบวาระท่ี 2.4.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 803 102 การเขียนเพ่ืองานนิเทศศาสตร
ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกคะแนนของอาจารยผูสอน ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครั้งท่ี 2/2559
เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 2.5.1 โครงการจิตกตัญูแกผูมีคุณ ประจําป 2558

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองกิจการนักศึกษาไดดําเนินโครงการจิตกตัญูแกผู มี คุณ ประจําป  2558

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ โดยเปดโอกาสให
นักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษาจากคณะวิชาทางวังทาพระและตลิ่งชันเขียนจดหมายแสดงความขอบคุณไปยัง
ผูใหทุนการศึกษาดวยลายมือตนเอง แทนการจัดทําบัตรอวยพรปใหมใหกับผูใหทุนการศึกษาในรูปแบบเดิม
ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมคณะทํางานจัดโครงการจิตกตัญูแกผูมีคุณ เนื่องดวยระยะเวลาในการจัด
โครงการดังกลาวลวงเลยเทศกาลปใหมแลว นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผูสนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีในประเทศใหแกเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
หรือทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับจดหมายแสดงความขอบคุณดังกลาวและ
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มีหนังสือขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยแจงไปยังอาจารยท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ีผูดูแลนักศึกษาใหชวยดูแล
และใหกําลังใจแกนายอนีนัสริ์ ลีลานนท นักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะโบราณคดี ผูไดรับทุนการศึกษารายนี้เปน
พิเศษ เพ่ือจะไดสําเร็จการศึกษาตามความมุงหวังและเปนคนดีของสังคมตอไป โดยขอใหสงผลการศึกษา
ความประพฤติ หรือขอมูลของนักศึกษาใหเจาหนาท่ีของ สกอ. ทราบเปนระยะๆ ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส

ท้ังนี้ กองกิจการนักศึกษาจะดําเนินการจัดโครงการในลักษณะนี้อยางตอเนื่องทุกป เพ่ือเปน
การสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษากับผูใหทุนการศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.5.2 ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเปนเจาภาพ

จัดงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขายศึกษา วิจัย และความสัมพันธการจัดการชุมชน ครั้งท่ี 2 รวมกับ
สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสาขาวิชาบานและชุมชน
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันท่ี 19-21 กุมภาพันธ  2558 นั้น

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสามสถาบัน คือ อธิการบดี ซึ่งขอตกลงมีผลนับตั้งแตวันลงนาม โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้

1. ความรวมมือทางวิชาการ ไดแก การแลกเปลี่ยนอาจารย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การ
ดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

2. ความรวมมือในการทําวิจัยรวมระหวางสถาบัน ท้ังในระดับอาจารยและนักศึกษา
3. ความรวมมือในการจัดโครงการเครือขายศึกษา วิจัย และความสัมพันธการจัดการชุมชน
ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรไดลงนามแลวเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2559 และงานวิเทศสัมพันธ

ไดดําเนินการจัดสงขอตกลงดังกลาวไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป
ท้ังนี้ มอบหมายใหงานวิเทศสัมพันธตรวจสอบความถูกตองในสวนของรายชื่ออธิการบดี

ผูลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการของท้ัง 2 สถาบัน
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ระเบียบวาระท่ี 2.5.3 รายงานสรุปกิจกรรมภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได มีการจัด ทําขอตกลงความร วมมือทางวิชาการกับ

สถาบันการศึกษาตางประเทศตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ท้ังสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดดําเนินกิจกรรมความรวมมือ
ทางวิชาการในดานตางๆ เชน การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การสัมมนา การแลกเปลี่ยน
อาจารย/บุคลากร/นักศึกษา การจัดนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร และสิ่งพิมพ นั้น

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธไดรายงานสรุปกิจกรรมภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ พรอมท้ังไดวิเคราะหและจัดประเภทของ
กิจกรรม รวมถึงตั้งขอสังเกตเก่ียวกับการจัดกิจกรรม และขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการพัฒนาการจัด
กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยจากขอตกลงความรวมมือทางวชิาการท่ีมีอยูอยางยั่งยืนตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป
ท้ังนี้ หากคณะวิชา/หนวยงาน มีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดกิจกรรมความรวมมือทาง

วิชาการท่ีมีอยูใหยั่งยืน ขอใหสงมายังมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2559

ระเบียบวาระท่ี 2.5.4 ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันศุกรท่ี 5

กุมภาพันธ 2559 ไดดําเนินการสรรหาและลงคะแนนเพ่ือคัดเลือกประธานสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย
ทานใหมเรียบรอยแลว นั้น

ในการนี้ สภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทยไดแจงผลการเลือกตั้งมายังมหาวิทยาลัย
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 ดังนี้

1. ผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย

2. อาจารย ดร.สันต จันทรสมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองประธานสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ  ตรีตรง ท่ีไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว
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ระเบียบวาระท่ี 2.5.5 ความคืบหนาผลการพิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ี (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐไดผานการตรวจรางกฎหมายจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผานความเห็นชอบจากสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ วาระท่ี 1 แลว ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. .... นั้น

จากการประชุมพิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... มีประเด็นสําคัญ ไดแก

1. ประเด็นเก่ียวกับ “สภาคณาจารยและพนักงาน”
มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือแจงยืนยันการมีเพียง “สภาคณาจารยและพนักงาน” เพียง

สภาเดียว โดยใหมีสมาชิกประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร
ท้ังหมดของมหาวิทยาลัยมีความรวมมือระหวางกัน และมีสวนรวมในการใหความคิดเห็นแกมหาวิทยาลัยใน
ทุกดานท่ีเปนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยจําเปนตองเกิดจากความรวม
แรงรวมใจของบุคลากรทุกฝาย

2. ประเด็นเก่ียวกับสิทธิประโยชนไมนอยกวากฎหมายคุมครองแรงงาน
ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2559 มีมติใหเพ่ิมความในมาตรา 13 โดยใหพนักงานมหาวิทยาลัยตอง
ไดรับความคุมครองและประโยชนตอบแทนไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และ
ใหใชเปนแนวทางในการพิจารณาตอไป ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรเห็นชอบดวย อีกท้ังยังสอดคลองกับท่ี
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยูในขณะนี้ โดยมีขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเงินชดเชย พ.ศ. 2556 ซึ่งให
สิทธิประโยชนตอบแทนแกพนักงานมหาวิทยาลัยเม่ือออกจากงานในจํานวนไมนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 หลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
**  หมายถึง ปรับคุณวุฒิการศึกษา

โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี
4/2559 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปละ 10 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2558

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยวัชราภรณ  รวมธรรม* 1. อาจารย ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม**
2. อาจารยดาวรุง  ศิลาออน* 2. อาจารยศรัณยพงษ  ทองเรือง*
3. อาจารยศิริชัย  เอียดมุสิก 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุณี  เกษรพิกุล
4. อาจารยศิรินทรนภา  พุมแจ 4. อาจารยศิรินทรนภา  พุมแจ
5. อาจารยมนัสนันท  นพรัตนไมตรี 5. อาจารยมนัสนันท  นพรัตนไมตรี*
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ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ท้ังนี้ คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
และกําหนดรับนักศึกษาปละ 110 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 13/2558 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม
2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ท้ังนี้ คณะอักษรศาสตร
ไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.1 โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรีในโครงการรับ

นักศึกษาอักษรศาสตรเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ)
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะอักษรศาสตรไดดําเนินโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี

ในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตรเพ่ิมพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) ตั้งแตปการศึกษา 2547
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ซึ่งเปนหลักสูตรสหวิทยาการท่ีใหความรูเก่ียวกับภูมิภาคเอเชีย การบูรณาการความรูดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และศิลปวัฒนธรรม พรอมท้ังพัฒนาทักษะดานภาษาเอเชียเพ่ือสรางบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ
เฉพาะทาง นั้น

ในการนี้ คณะอักษรศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการดําเนินโครงการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรีในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตรเพ่ิมพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา
(โครงการพิเศษ) คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 ซึ่งไดผานความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตรเพ่ิมพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา ครั้งท่ี
19/2558 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 แลว โดยจะคัดเลือกจากผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทาและเปนผูท่ีมีคะแนนสอบวัดความรูจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)
ประกอบดวย คะแนนผลการสอบ O-NET จํานวน 3 รายวิชา คือ 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา 03
ภาษาอังกฤษ และคะแนนผลการสอบความถนัดท่ัวไป (GAT) จากการสอบในครั้งท่ี 1/2558 2/2558 1/2559
และ 2/2559 โดยเลือกใชครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว ท้ังนี้ กําหนดรับนักศึกษาจํานวน 200 คน
แบงเปน 4 กลุมภาษา ดังนี้

1. ภาษาเกาหลี จํานวน 30 คน
2. ภาษาจีน จํานวน 70 คน
3. ภาษาญี่ปุน จํานวน 70 คน
4. ภาษาเวียดนาม จํานวน 30 คน
ท้ังนี้ สําหรับปการศึกษา 2559 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (เอเชียศึกษา) มีการจัดการ

เรียนการสอน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. หลักสูตรเอเชียศึกษา เรียนท่ีคณะอักษรศาสตรท้ัง 4 ปการศึกษา
2. หลักสูตรเอเชียศึกษาแบบ 7+1 เรียนท่ีคณะอักษรศาสตร จํานวน 7 ภาคการศึกษา

และเรียนท่ีมหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีคณะอักษรศาสตรกําหนด จํานวน 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเขารวมหลักสูตรดังกลาวท้ังหมด ท้ังนี้ สามารถเทียบโอนหนวยกิตจาก
มหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีไปศึกษา โดยตองเปนไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เอเชียศึกษา และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตรเพ่ิมพิเศษ
สาขาวิชาเอเชียศึกษา เม่ือสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะไดรับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (เอเชียศึกษา)

อนึ่ง ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว ซึ่งกองนิติการ
ไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ ของโครงการ
ไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
คณบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ระดับปริญญาตรีในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตรเพ่ิมพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ)
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 ตามท่ีคณะอักษรศาสตรเสนอ และให
นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.2 โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศกึษาคณะมัณฑนศิลป โดยสอบรับตรง
ปการศึกษา 2559 (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ครั้งท่ี 2

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 15/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 4 สิงหาคม 2558 ไดใหความ

เห็นชอบในหลักการของโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป โดยสอบรับตรง ปการศึกษา
2559 ท้ังนี้ ใหปรับแกรายละเอียดของรายวิชาท่ีจัดสอบซึ่งแบงเปนรายวิชาความรูข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดสอบโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) และรายวิชาเฉพาะสาขาท่ีจัดสอบโดย
คณะมัณฑนศิลป กอนนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป และคณะมัณฑนศิลปไดดําเนิน
โครงการเสร็จสิ้นแลว นั้น

เนื่องจากมีผูผานการสอบคัดเลือกไมครบตามจํานวนรับนักศึกษาท่ีกําหนดไวในแผนการรับ
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 คณะมัณฑนศิลปจึงประสงคดําเนินโครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
คณะมัณฑนศิลป โดยสอบรับตรง ปการศึกษา 2559 (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ครั้งท่ี 2 ท้ังนี้ กําหนด
รับนักศึกษา จํานวน 96 คน แบงเปน 6 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน จํานวน 11 คน
2. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ จํานวน 5 คน
3. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา จํานวน 25 คน
4. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา จํานวน 5 คน
5. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ จํานวน 5 คน
6. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย จํานวน 45 คน
ท้ังนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป
โดยสอบรับตรง ปการศึกษา 2559 (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ครั้งท่ี 2 ตามท่ีคณะมัณฑนศิลปเสนอ
และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป

ท้ังนี้ ประธานขอใหคณะมัณฑนศิลปศึกษาขอมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินโครงการรับนักศึกษาของคณะวิชาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 424/2557 ลงวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 แตงตั้ง

คณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันท่ี 13
พฤษภาคม 2557 นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกลาวจะครบวาระการปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณา
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แตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
กองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2537 ขอ 6 กําหนดใหมีคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง โดยใหมีหนาท่ี
พิจารณาดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน รวมท้ังการจัดสรรการใชเงินกองทุนดังกลาวให
เปนไปตามระเบียบ ประกอบดวย

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. บุคคลซึ่งท่ีประชุมคณบดีเห็นสมควร จํานวนไมนอยกวา 4 คน กรรมการ
3. รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ
4. หัวหนาฝายคลัง เหรัญญิก
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยชวลิต  ขาวเขียว กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร กรรมการ
6. อาจารย ดร.ภวพล คงชุม กรรมการ
7. รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
8. ผูอํานวยการกองคลัง เหรัญญิก
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 740/2556 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แตงตั้ง

อาจารยอํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ ดํารงตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 19 พฤษภาคม 2556 เปนตนไป นั้น

เนื่องจากอาจารยอํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ขอ 6 กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีกอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 240 วัน และขอ 8
กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ โดยประกอบดวย

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน กรรมการ
3. คณบดีของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน กรรมการ
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4. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ
จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีคณะเสนอมา จํานวน 1 คน

5. ผูแทนบุคลากรของคณะ จํานวน 1 คน กรรมการ
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา

ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 กําหนดใหการเลือกตั้ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ จากผูไดรับการเสนอชื่อและ
จากผูสมัครเขารับการเลือกตั้งตามขอ 4 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ประกอบดวย

(1) คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไมใชคณบดี
ของคณะ ท่ีไดรับการเสนอจากท่ีประชุมคณบดี จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ

(2) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา ท่ีไดรับการเสนอจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี

(3) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทคณาจารยประจํา ท่ีไดรับการเสนอจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี

(4) เลขานุการคณะ ทําหนาท่ีเลขานุการ หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือ
ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการคณะเปนบุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน
ทําหนาท่ีเลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวยก็ได โดยความเห็นชอบ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี

การไดมาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) สําหรับคณะท่ีมีท้ังคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการบริหารคณะ ใหการเสนอชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับการเสนอชื่อจากการประชุม
รวมกันของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ โดยคํานึงถึงความมีสวนไดสวนเสียท้ัง
ทางตรงและทางออมของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อดวย

ในการนี้ กองการเจาหนาท่ีจึงเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการใน
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ
เพ่ือสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ในขอ (1) เพ่ือใหเปนไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 (1)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนประธาน
กรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของ
คณะ เพ่ือสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ตามขอ 6 (1) ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 และใหกองการเจาหนาท่ีดําเนินการตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียน

พิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
(เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 ไดใหความ

เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2552 เนื่องจากคณะเภสัชศาสตรไดเพ่ิม
รายวิชาในรายวิชาเลือกวิชาชีพ กลุมสาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร จํานวน 1 รายวิชา นั้น

บัดนี้ คณะเภสัชศาสตรประสงคขอกําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียนพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 (เพ่ิมเติม) โดยกองบริการการศึกษาไดตรวจสอบอัตรา
คาลงทะเบียนวิชาเรียนพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรดังกลาวแลว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียนพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 (เพ่ิมเติม) ท้ังนี้ ใหเริ่มใชกับนักศึกษาท่ีใชหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2552 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียนพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2552 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรเสนอ และมอบหมายใหกองนิติการตรวจสอบ (ราง) ประกาศดังกลาว
กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียน
พิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
(เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 ไดใหความ

เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2555 เนื่องจากคณะเภสัชศาสตรไดเพ่ิม
รายวิชาในรายวิชาเลือกวิชาชีพ กลุมสาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร จํานวน 1 รายวิชา นั้น

บัดนี้ คณะเภสัชศาสตรประสงคขอกําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียนพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เพ่ิมเติม) โดยกองบริการการศึกษาไดตรวจสอบอัตรา
คาลงทะเบียนวิชาเรียนพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรดังกลาวแลว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียนพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เพ่ิมเติม) ท้ังนี้ ใหเริ่มใชกับนักศึกษาท่ีใชหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2555 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียนพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2555 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรเสนอ และมอบหมายใหกองนิติการตรวจสอบ (ราง) ประกาศดังกลาว
กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 วาระลับ
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยสําหรับนําสงหนวยงานภายนอก โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีรายไดรวมท้ังสิ้น 2,949,669,871.78 บาท (สองพันเการอยสี่สิบเกาลานหกแสนหกหม่ืนเกาพันแปด
รอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค) และมีคาใชจายรวมท้ังสิ้น 2,753,075,542.12 บาท (สองพันเจ็ดรอย
หาสิบสามลานเจ็ดหม่ืนหาพันหารอยสี่สิบสองบาทสิบสองสตางค) ซึ่งกองคลังไดดําเนินการนําคาใชจายตางๆ
ไปจัดทําตนทุนจําแนกตามคณะวิชา/หนวยงาน และคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตเรียบรอยแลว

ท้ังนี้ รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา เนื่องจาก
แตละมหาวิทยาลัยมีปจจัยท่ีสงผลใหการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตแตกตางกัน ทําใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังไมมีการกําหนดเกณฑการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตท่ีชัดเจน
จึงขอใหมหาวิทยาลัยหาขอมูลเก่ียวกับการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือเปน
แนวทางในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัยตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามท่ีกองคลังเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 1
ของอาจารยอนุชา โสภาคยวิจิตร คณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหอาจารยอนุชา โสภาคยวิจิตร คณะมัณฑนศิลปไปปฏิบัติงานเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการในโครงการเรื่อง “การออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณ
วัดไทย” โดยมีกําหนดระยะเวลา  1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 นั้น

ในการนี้ อาจารยอนุชา โสภาคยวิจิตร ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเ พ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้ ง ท่ี 1 ซึ่ งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมัณฑนศิลปครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการ ครั้งท่ี 1 ของอาจารยอนุชา โสภาคยวิจิตร คณะมัณฑนศิลป

ระเบียบวาระท่ี 4.5.3 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 1
ของผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนตําราเรื่อง "วัสดุเสริมองคประกอบ
นาโนของพอลิเมอรเบื้องตน” โดยมีกําหนดระยะเวลา  1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน
2559 นั้น

ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 5
มกราคม 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการ ครั้งท่ี 1 ของผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.4 คณะศึกษาศาสตรขอยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษใหแกนักศึกษา
โครงการสืบสานภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 23/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 1 ธันวาคม 2558 ไดใหความ

เห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข า ศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการสืบสานภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 (เฉพาะโรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 8
จังหวัด) นั้น

ในการนี้  คณะศึกษาศาสตรประสงคขอยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษ
จากเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายของคณะศึกษาศาสตร จํานวน 11,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพัน
บาทถวน) ใหแกนักศึกษาโครงการดังกลาวตามท่ีคณะศึกษาศาสตรรับจํานวนไมเกิน 16 คน

ท้ังนี้ กองบริการการศึกษาไดใหขอมูลอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ
สําหรับนักศึกษาปกติ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2558 ดังนี้

1. คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายของคณะศึกษาศาสตร 15,000 บาท
1.1 คาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษ 11,000 บาท
1.2 คาบํารุงมหาวิทยาลัย 4,000 บาท

(ไดแก คาบํารุงสวนกลางมหาวิทยาลัย คาบํารุงหองสมุด
คาบํารุงการใหบริการคอมพิวเตอร เปนตน)

2. คาธรรมเนียมอ่ืนๆ
2.1 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
2.2 คาธรรมเนียมในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 50 บาท
2.3 คาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 1,000 บาท
2.4 คาประกันของเสียหาย 1,500 บาท

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษ
จากเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายของคณะศึกษาศาสตร จํานวน 11,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพัน
บาทถวน) ใหแกนักศึกษาโครงการสืบสานภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2559 จํานวนไมเกิน 16 คน ตามท่ี
คณะศึกษาศาสตรเสนอ ท้ังนี้ ใหนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ 1.2 และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ
ตามขอ 2.1-2.4

ระเบียบวาระท่ี 4.5.5 รายงานผลการศึกษาคางสง ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 (ใหม)
(วาระลับ)
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.6 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก

ขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 7
มีนาคม 2559 ไดพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ. 2559 ในชั้นตรา
ตางๆ ของคณะวิชาและหนวยงานแลว มีมติดังนี้

1. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาใหขาราชการ จํานวน 43 ราย
2. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายกรณีปกติให

ขาราชการ จํานวน 16 ราย กรณีพิเศษเกษียณอายุราชการ จํานวน 1 ราย และกรณีพิเศษตามคําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด จํานวน 1 ราย

3. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายใหขาราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางประจํา จํานวน 362 ราย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป พ.ศ. 2559 ตามท่ีกองการเจาหนาท่ีเสนอ

ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะวิชา/หนวยงานตรวจสอบความถูกตองของชื่อ-นามสกุลในบัญชี
รายชื่อขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ผูขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และใหกองการเจาหนาท่ีดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 นิทรรศการสนามจันทรเคลยเวิรค 2559 “Sanamchandra Clay Work 2016”

สรุปเรื่อง
ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยศิลปากรโดย

ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป และฝายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดจัดงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติดานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา Silpakorn Ceramic Symposium
2016, Thailand “Sanamchandra Clay Work 2” ระหวางวันท่ี 4-11 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม เพ่ือเปนการสงเสริมความกาวหนาและสนับสนุนให
มีการพัฒนาผลงานการออกแบบสรางสรรค และผลงานวิชาการทางเครื่องเคลือบดินเผา การแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประสบการณการออกแบบสรางสรรค ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาของศิลปนไทย
กับศิลปนจากนานาประเทศ ซึ่งผูเขารวมสัมมนาจะไดรับความรูดานการออกแบบสรางสรรคและงานเครื่อง
เคลือบดินเผาจากตัวแทนศิลปนในแตละประเทศ การสรางสรรคผลงานเครื่องเคลือบดินเผาแบบรากุโดยการ
สาธิต การประชุมเชิงปฏิบัติการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา และจะนําผลงานไปจัด
แสดงนิทรรศการในโอกาสตอไป

ท้ังนี้ ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานใน
พิธีเปดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาของศิลปนและนักศึกษาจํานวนกวา 100 ชิ้น
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ในวันจันทรท่ี 4 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม จึงขอเชิญผูสนใจเขารวมงานดังกลาว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5.2 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น หรือโครงการคุรุทายาท

สรุปเรื่อง
คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเขารวมโครงการ

ผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน หรือโครงการคุรุทายาท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตครูดีและเกงในสาขาท่ีขาดแคลน
เพ่ือตอบสนองความตองการครูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลน
ซึ่งนักศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการตองศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และมีผลการศึกษาเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 โดยฝกปฏิบัติการสอนภาคการศึกษาตนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และภาคการศึกษาปลายในโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งเม่ือสําเร็จ
การศึกษาแลวจะไดบรรจุเปนครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในภูมิลําเนาของตนเอง

ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดเสนอรายละเอียดการดําเนินโครงการ
ดังกลาวใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและอยูระหวางเตรียมเสนอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา
ตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.20 น.

(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


