
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 12/2557

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานท่ีประชุม
2. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
5. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
6. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
7. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดคีณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
8. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
9. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี

10. ผศ.เอกพงษ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป
11. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
12. รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
13. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
14. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี
2. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
3. อ.วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร
4. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร คณบดีคณะศึกษาศาสตร
5. ผศ.ดร.ณัฐวัฒน ณัฐพูลวัฒน รองคณบดีฝายบริหาร

รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
6. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
8. ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
9. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
11. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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12. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
13. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

และแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
2. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร

และแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ติดราชการ
2. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท รองอธิการบดีฝายวิชาการ ติดราชการ
3. ผศ.ดร.สมชาย สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร ติดราชการ
4. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไปราชการตางประเทศ
5. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.00 น.
เม่ือสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตาง ๆ  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 11/2557

เม่ือวันอังคารท่ี 3 มิถุนายน 2557

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 11/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 3 มิถุนายน 2557

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซ่ึงมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ระเบียบวาระท่ี 2.4.1 การพัฒนาระบบการคัดเลอืกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนาระบบ

การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการไดแตงตั้งคณะกรรมการศึกษา
แนวทางการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในการทําหนาท่ีพิจารณาศึกษาหาแนวทางการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะการรับตรงดวยวิธีการสอบใหสอดคลองกับการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือลดภาระของนักเรียนและผูปกครองท่ีตองสมัครสอบหลายครั้งใหเกิดความเสมอภาค
ในการเขาถึงโอกาสอยางเทาเทียมกัน และเสนอแนวทางเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเปนแนวทาง
เดียวกัน ดังนี้

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 มีขอสรุปและเห็นตรงกันวา ควรตองมีการปรับระบบและ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยจัดทําเปนแผนระยะสั้นและระยะยาว อีกท้ังควรปรับ
การรับตรง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการสอบเองอยางหลากหลาย จนทําใหเกิดปญหาการวิ่งรอกสอบ
ภาระคาใชจาย ความไมเสมอภาคในการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา สงผลกระทบตอการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ท่ีประชุมจึงมีมติ ดังนี้

1.1 ปการศึกษา 2557 ให สกอ. มีหนังสือขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาท่ีรับผูเรียน
โดยระบบรับตรงดวยวิธีการสอบ ใหจัดสอบหลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลว คือ ภายหลัง
เดือนมีนาคม ท้ังนี้ หากสถาบันใดไดดําเนินการไปแลว ขอใหแจงเหตุผลและความจําเปนมายัง สกอ.

1.2 ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ขอใหสถาบันอุดมศึกษาท่ีใชการทดสอบในระบบรับตรง
ใชผลการทดสอบท่ีจัดสอบโดยหนวยงานกลางเพ่ือลดภาระใหกับผูประสงคจะเขาศึกษา

1.3 ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาเพ่ือหาวิธีการหรือระบบคัดเลือกบุคคลฯ ท่ีมี
มาตรฐานเปนท่ียอมรับ สามารถคัดเลือกผูเรียนท่ีมีพ้ืนความรู ความถนัด และความสามารถท่ีตรงความตองการ
ของสาขาวิชาตางๆ และใหสถาบันอุดมศึกษาใชในการคัดเลือกบุคคลรวมกัน ท้ังนี้ หากระบบการคัดเลือกบุคคล
ท่ีจะพัฒนาข้ึนกระทบกับการเตรียมความพรอมของนักเรียนท่ีกําลังเขาสูระบบ จะมีการประกาศใหนักเรียน
ทราบลวงหนา

ท้ังนี้ สกอ. ไดดําเนินการแจงสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตามขอ 1.1 และ ขอ 1.2 เรียบรอยแลว
2. ท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2557 ไดพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคล และมี
ขอคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

2.1 ใชโอกาสจากการเลื่อนปฏิทินการเปดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาเปนชวงเดือน
สิงหาคมปรับกระบวนการคัดเลือก โดยอาจเริ่มภายหลังจากท่ีนักเรียนเรียนครบตามหลักสูตรของการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานแลว คือ ภายหลังวันท่ี 31 มีนาคม ซึ่งอาจตองศึกษาความเปนไปไดในรายละเอียดตอไป
ท้ังนี้ กระบวนการคัดเลือกฯ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน โดยใชเวลาข้ันตอนละประมาณ 1 เดือน ดังนี้
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ข้ันตอนท่ี 1 การสอบโดยสวนกลาง
ข้ันตอนท่ี 2 การสมัครรับตรงรวมและระบบกลาง (Admissions)
ข้ันตอนท่ี 3 การคัดเลือก/clearing
ข้ันตอนท่ี 4 การรับตรง

2.2 ระบบการคัดเลือกท่ีมีการสอบทุกระบบตองใชขอสอบกลางรวมกันเทานั้น โดยการ
สอบจะเปนไปตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาตองการ สวนการทดสอบความสามารถเฉพาะทางยังสามารถดําเนินการได

2.3 ใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการกําหนดเกณฑ เงื่อนไขการสมัคร/คัดเลือก เพ่ือให
ระบบท่ีจะเกิดข้ึนไดรับการยอมรับและนําไปใชในวงกวาง

2.4 ระบบการคัดเลือกท่ีไม มีการสอบ (โควตา) สามารถดําเนินการไดตามปกติ
แตจะตองสงรายชื่อมายังสวนกลาง เพ่ือยืนยันสิทธิ์และตัดสิทธิ์การเขารับการสมัครในระบบกลาง

2.5 ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณานําสมุดบันทึกความดีของนักเรียน และผลการเรียนใน
หองเรียน (Transcript) มาเปนองคประกอบหนึ่งในการคัดเลือกนักศึกษา นอกเหนือจากผลการสอบตางๆ

2.6 ควรกําหนดอัตราคาใชจายตางๆ เชน การสอบวิชาละ 100 บาท การสมัครเขาศึกษา
อันดับละ 100 บาท ท้ังนี้ หากคาใชจายในการดําเนินการสูง สวนกลาง (สกอ.) อาจของบประมาณสนับสนุน

2.7 สถาบันอุดมศึกษาควรใหความสําคัญของการแจงรายชื่อนักศึกษา โดยนํากลไกของ
กยศ./กรอ. มาใชกํากับ เชน การใหสิทธิ์การยื่นกูเฉพาะนักศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษาแจงรายชื่อเขามายัง สกอ.
เทานั้น

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอสรุปและความเห็นรวมกัน ดังนี้
1. ท่ีประชุมเห็นดวยในหลักการวา การคัดเลือกท่ีมีการสอบทุกระบบท้ังรับตรงและ

Admissions ตองใชขอสอบกลางรวมกันเทานั้น เพ่ือลดภาระการสอบและคาใชจายของนักเรียน
2. การสอบจะเปนไปตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาตองการ สวนการทดสอบความสามารถเฉพาะทาง

สถาบันอุดมศึกษายังสามารถดําเนินการได ท้ังนี้ ขอสอบอาจใชการสอบท่ี สทศ.จัดสอบอยูแลว เชน GAT/PAT,
O-NET วิชาสามัญ 7 วิชา หรือสถาบันอุดมศึกษารวมกันออกขอสอบใหม

3. ชวงเวลาของการสอบควรเปนชวงหลังนักเรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลว และใชเวลาใน
กระบวนการคัดเลือกประมาณ 4-5 เดือน

4. หากจําเปนตองมีการรับตรง เพ่ือใหไดจํานวนนักศึกษาตามกําหนด จะตองดําเนินการ
ภายหลังระบบกลางเทานั้น

5. มอบหมายใหผูแทนจากท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ท่ีประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยนําขอเสนอไปหารือในแตละกลุม และหากมีขอเสนอเพ่ิมเติมใด ขอใหแจงไปยัง สกอ.

6. ขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาใหชะลอการดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีมีการสอบของ
ปการศึกษา 2558 ไวกอน แตการคัดเลือกบุคคลท่ีไมมีการสอบ (โควตา) สามารถดําเนินการไดตามปกติ

7. เห็นควรใหมีการพิจารณารายละเอียดตางๆ ในการประชุมคณะกรรมการฯ กอนนําเสนอ
ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยพิจารณาตอไป

อนึ่ง ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
ครั้ง ท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2557 ไดหารือวา ทปอ.จะเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ. ) แจงผู เข าสอบทราบเ ก่ียวกับรูปแบบการสอบคัดเลือกบุคคลเขา ศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาลวงหนา อีกท้ัง ทปอ. จะดําเนินการออกขอสอบรวมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (สทศ.) เพ่ือใหไดผลการทดสอบท่ีตรงตามความตองการของทุกสถาบัน โดยแตละสถาบันสามารถ



5

จัดการสอบความถนัดและปรับเกณฑของคะแนนวิชาสามัญและวิชาเฉพาะได สําหรับกรณีท่ีวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไมเลื่อนการเปดภาคการศึกษาตามประชาคม
อาเซียน (AEC) ทําใหสงผลกระทบกับคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงการคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ประธานจะไดนําท้ัง 2 ประเด็นไปหารือใน ทปอ. ตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ มอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการกําหนดแนวทาง/หลักเกณฑ
การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระบบรับตรง เพ่ือใหทุกคณะวิชาดําเนินการใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน

ระเบียบวาระท่ี 2.4.2 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้
1. คณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา

2556 จํานวน 2 รายวิชา คือ
1.1 รายวิชา 367 206 การออกแบบเครื่องแตงกาย 4 ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย

เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการสงผลงานของนักศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะมัณฑนศิลปครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557

1.2 รายวิชา 363 216 Art Thesis ของนักศึกษาจํานวน 4 ราย เนื่องจากเกิดความ
ผิดพลาดในการใหคาระดับผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีทํางานไมสมบูรณ ซึ่งไดเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2557

รองอธิการบดีฝายวิชาการและผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับ
ผลการศึกษาของคณะมัณฑนศิลปแลว

2. คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแก ไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2556 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 081 103 English Skill Development ของนักศึกษา
จํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการใหคาระดับผลการศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557

3. คณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2556 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 263 208 คอมพิวเตอรชวยในงานออกแบบสถาปตยกรรม 2
ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากนักศึกษาสงไฟลงานโดยระบุชื่อไฟลงานไมชัดเจน ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 24
เมษายน 2557

4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 618 496 Electronic and Computer
System Engineering Project 2 ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการสรุปคะแนน
ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 10
มิถุนายน 2557
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ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.4.3 การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2556 ไดใหความเห็นชอบข้ันตอน

ในการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร โดยใหคณะวิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตรไปยังกองบริการการศึกษา นั้น

บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตาม
รายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้

1. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 387/2557 ลงวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2556

2. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 388/2557 ลงวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556

3. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 389/2557 ลงวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเ มินผลการดํ า เนินงานตามรายละเ อียดของหลักสูตร  คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556

4. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 393/2557 ลงวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556

5. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 468/2557 ลงวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2556

6. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 587/2557 ลงวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2556

7. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 608/2557 ลงวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2556

8. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 668/2557 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2556
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9. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 669/2557 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2556

10. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 744/2557 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2556

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชาท่ีไดประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของ
หลักสูตรเรียบรอยแลว สงผลการประเมินไปยังกองบริการการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2557

ระเบียบวาระท่ี 2.4.4 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 13/2545 เม่ือวันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความเห็นชอบ

การปรับปรุงข้ันตอนการเสนอหลักสูตรใหม โดยใหกองบริการการศึกษาจัดทําคําสั่งรายชื่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรและรายงานใหท่ีประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น

บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงานใหท่ีประชุมคณบดีทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรตางๆ ในชวงเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 2557 ดังนี้

คําสั่งท่ี หลักสูตร คณะวิชา
จํานวน

อนุกรรมการ
(คน)

หมายเหตุ

305/2557
ลงวันท่ี 19
กุมภาพันธ
พ.ศ. 2557

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)

บัณฑิตวิทยาลัย 8

704/2557
ลงวันท่ี 18
พฤษภาคม
พ.ศ. 2557

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
การแสดงนิทรรศการและงานอีเวนท
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

คณะวิทยาการจัดการ 8

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 2.5.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจําปการศึกษา 2556 การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุนเทียบเทา
ประจําปการศึกษา 2556 และกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2556

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา

2556 ระดับสถาบัน ระหวางวันจันทรท่ี 4 ถึง วันพุธท่ี 6 สิงหาคม 2557 และระดับคณะวิชา/หนวยงาน
สนับสนุนเทียบเทา ระหวางวันศุกรท่ี 30 พฤษภาคม ถึง วันศุกรท่ี 18 กรกฎาคม 2557 นั้น

เพ่ือใหการประเมินเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนในการดําเนิน
ภารกิจตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสูแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐาน
ท่ีตั้งไว สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้

1. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2556

2. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ
คณะวิชา/หนวยงานสนับสนุนเทียบเทา ประจําปการศึกษา 2556

3. กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2556
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.5.2 การติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 ไดสรุปเรื่องตางๆ ดังนี้
1. การปรับแผนการเบิกจายงบลงทุน  กองคลังจะรับเอกสารเพ่ือดําเนินการปรับแผน ภายใน

วันท่ี 20 มิถุนายน 2557 เนื่องจากกรมบัญชีกลางจะเปดระบบใหดําเนินการปรับแผน ภายในวันท่ี 30
มิถุนายน 2557

2. การอนุมัติเอกสาร  สําหรับการขอโอนงบระหวางงบรายจาย การขอจัดซื้อครุภัณฑ
รายการใหม การโอนงบระหวางเงินรายไดโครงการปกติ เงินรายไดโครงการพิเศษ และเงินรายไดสะสม ฯลฯ
ของคณะวิชา/หนวยงานท่ีอยูพ้ืนท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ใหผาน
การพิจารณาเรื่องงบประมาณหรือเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจางจากงานคลังของแตละวิทยาเขตกอนจะสง
เอกสารไปยังสวนกลาง เพ่ือใหผูมีอํานาจพิจารณาและอนุมัติตอไป



9

3. รายรับคาสมัครสอบโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษา (รับตรง) จะจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

โดยคณะวิชานําสงเงินรายรับคาสมัครสอบใหกองคลัง/งานคลัง กองงานวิทยาเขต
และกองคลัง/งานคลัง กองงานวิทยาเขตไดนําเงินผานระบบการเงินนักศึกษาดวยจํานวนเงินรายรับคาสมัคร
สอบ จํานวนเต็ม 100% หลังจากนั้น ใหสงสําเนาเอกสารหลักฐานการรับเงินไปยังงานงบประมาณ  เพ่ือจะนํา
เงินรายรับดังกลาวเขาสูระบบการจัดสรรงบประมาณตอไป

4. การขอใชหองประชุมของสวนกลางหรือตางคณะวิชาท่ีมีการคิดคาบริการตางๆ นั้น
จะดําเนินการเบิกจายโดยใชวิธีโอนเงินทางบัญชี

5. การขอความรวมมือในการสงเอกสารใบสําคัญการเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดการดําเนินการ  ซึ่งหากเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาว ขอใหคณะวิชา/หนวยงาน ทําบันทึกชี้แจง
เหตุผลเปนกรณีไป

6. การเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินในชวงสิ้นปงบประมาณดวยจํานวนเงินสูงหลายบันทึก
ติดตอกัน  ซึ่งกองคลังไดรับคําทักทวงดวยวาจาจากเจาหนาท่ีกรมบัญชีกลางเก่ียวกับเหตุผลในการดําเนินการ
จัดซื้อดังกลาว  จึงขอความรวมมือใหเรงดําเนินการเบิกจาย รวมถึงการจัดซื้อจัดจางจากรานคา/บริษัทท่ีเปน
ผูขายรายใหม เม่ือทราบชื่อรานคา/บริษัทใหแจงกองคลังเพ่ือทําขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS ตอไป

7. การกันเงินงบประมาณแผนดินในชวงสิ้นปงบประมาณ  ขอใหคณะวิชา/หนวยงาน
ดําเนินการสงเอกสารหลักฐานท่ีใชสําหรับการกันเงินในระบบ GFMIS ใหครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกองคลัง
กําหนด เนื่องจากสิ้นปงบประมาณ ระบบ GFMIS มีการระดมเบิกจายทุกสวนราชการ ทําใหเครื่อง GFMIS
มีปญหาเรื่องความลาชา

8. การเบิกจายงบเงินอุดหนุน  ควรมีการวางแผนการเบิกจายไวกอนท่ีจะดําเนินการเบิกจาย
ลวงหนา 1 เดือน  เนื่องจากท่ีผานมาคณะวิชา/หนวยงานจะวางแผนการเบิกจายเงินในเดือนท่ีจะมีการใชเงินนั้น
ทําใหไมมีเงินสําหรับการเบิกจาย ซึ่งจะมีปญหาเรื่องการคืนเงินยมื

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชา/หนวยงานเรงดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 2.5.3 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

ไดกําหนดจัดงานเนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ
5 รอบ ในวันท่ี 2 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และการดําเนินการตางๆ ดังนี้

ประเภทรายรับ มหาวิทยาลัย คณะวิชา
โครงการปกติ 100%
โครงการพิเศษ 6% 94%
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1. ชื่อพระราชพิธีวา “พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558”
2. ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวา “งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558”
3. ชื่อภาษาอังกฤษใชเพียงชื่อเดียว ซึ่งหมายรวมถึงชื่อพระราชพิธีและชื่อการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติวา “The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 5th Cycle Birthday Anniversary 2nd April 2015”

4. กําหนดระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี
31 ธันวาคม 2558

5. หนวยงานท่ี มีความประสงคขออนุญาตใชตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเ กียรติ
เพ่ือประดับในโครงการ กิจกรรม และสิ่งของใดๆ ก็ตาม ใหแจงขออนุญาตไปท่ีสํานักราชเลขาธิการ
ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยตรง

6. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ไดเชิญชวนหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนมีสวนรวมในการจัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยใชงบประมาณการดําเนินการ
ของหนวยงาน

7. โครงการและกิจกรรมท่ีจําเปนตองเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 ขอใหจัดสงโครงการและกิจกรรมภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 ท่ีมีลักษณะเปนประโยชน ม่ันคง
และยั่งยืน โดยเฉพาะใหเนนในเรื่องการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในการนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยรวมเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยสงแบบ
เสนอโครงการไปยังสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน
วันท่ี 25 มิถุนายน 2557 เพ่ือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดรวบรวมเสนอสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ หากคณะวิชา/หนวยงานไดกําหนดรายละเอียดโครงการและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ แลว ขอใหสงขอมูลไปยังรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม เพ่ือจะไดเผยแพรประชาสัมพันธ
ตอไป

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 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.จันทนา จันทราพรชัย* 1. อาจารย ดร.กรัญญา สิทธิสงวน*
2. อาจารย ดร.ทัศนวรรณ ศูนยกลาง* 2. อาจารย ดร.ทัศนวรรณ ศูนยกลาง*
3. อาจารย ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ* 3. อาจารย ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ*
4. อาจารย ดร.วัสรา รอดเหตุภัย 4. อาจารย ดร.วัสรา รอดเหตุภัย
5. อาจารย ดร.รัชดาพร คณาวงษ 5. อาจารย ดร.รัชดาพร คณาวงษ



12

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารยสรธร เกิดเกรียงไกร* 1. ผูชวยศาสตราจารยสรธร เกิดเกรียงไกร
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย*
3. ผูชวยศาสตราจารยจิตรีบุล พุมศิริ 3. อาจารย ดร.วันวิวาห ตุมนอย
4. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา ศรีพุทธชาติ 4. อาจารย ดร.กรกช ชั้นจิรกุล
5. อาจารย ดร.กรกช ชั้นจิรกุล 5. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา ศรีพุทธชาต*ิ

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.จันทนา จันทราพรชัย* 1. อาจารย ดร.กรัญญา สิทธิสงวน*
2. อาจารย ดร.ทัศนวรรณ ศูนยกลาง* 2. อาจารย ดร.ทัศนวรรณ ศูนยกลาง*
3. อาจารย ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ* 3. อาจารย ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ*
4. อาจารย ดร.วัสรา รอดเหตุภัย 4. อาจารย ดร.วัสรา รอดเหตุภัย
5. อาจารย ดร.รัชดาพร คณาวงษ 5. อาจารย ดร.รัชดาพร คณาวงษ
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2544

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ฉบับป พ.ศ. 2544 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก
กลุมวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 518 101 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด (Mushroom
Cultivation Technology) 2(1-2-3)

โดยจะเริ่มใชตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี
4/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2544 โดยใหปรับแกขอความในแบบ สมอ.08 ขอ 3 เปน “หลักสูตรปรับปรุง
แกไขนี้เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2550 เปนตนไป” กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอปรับปรุงแกไขรูปแบบของ
หลักสูตร จํานวน 2 ขอ (ใหม) เปนดังนี้

- ขอ 5.2 ภาษาท่ีใช ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
- ขอ 5.3 การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศโดยความยินยอมของ

ภาควิชาฯ
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา

ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร

ศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา จันทรุพันธุ* 1. ผูชวยศาสตราจารยเอกรินทร พ่ึงประชา*
2. ผูชวยศาสตราจารยกุลศิริ อรุณภาคย 2. อาจารยธัญธีรา ยิ้มอํานวย
3. อาจารยนัฐวุฒิ สิงหกุล* 3. ผูชวยศาสตราจารยดํารงพล อินทรจันทร*
4. อาจารยศศิธร ศิลปวุฒยา 4. อาจารยศศิธร ศิลปวุฒยา
5. อาจารยชินวร ฟาดิษฐี 5. อาจารยชินวร ฟาดิษฐี

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยพัสวีสิริ  เปรมกุลนันท* 1. อาจารยพัสวีสิริ  เปรมกุลนันท*
2. อาจารยอชิรัชญ ไชยพจนพานิช* 2. อาจารยอชิรัชญ ไชยพจนพานิช*
3. อาจารยกวิฎ ตั้งจรัสวงศ 3. อาจารยกวิฎ ตั้งจรัสวงศ
4. อาจารยธัญธีรา ยิ้มอํานวย 4. อาจารยจักรกฤษณ เจริญสิทธิ์
5. อาจารยสาลินี มานะกิจ 5. อาจารยสาลินี มานะกิจ



15

โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัตศิาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.8 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาในรายวิชาเอกเลือก
รายวิชาโทเลือก และรายวิชาเลือกเสรี เพ่ิมเติม จํานวน 4 รายวิชา ดังนี้

1. รายวิชา 435 284 กระบวนการสรางความหมายในสังคม 3(3-0-6)
2. รายวิชา 435 285 กลุมชาติพันธุในสงัคมไทย 3(3-0-6)
3. รายวิชา 435 286 ขบวนการทางการเมืองและสังคม 3(3-0-6)
4. รายวิชา 435 287 ชนบทศึกษา 3(3-0-6)
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยใหปรับแกขอความในแบบ สมอ.08 หนา 4 บรรทัดท่ี 19
จาก “รายวิชาเลือกเสร”ี เปน “รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสร”ี กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2557 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557

เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง

(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

และศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2557 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี
1/2557 เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแก
ในบางประเด็น ท้ังนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ท้ังนี้ ใหปรับแกขอความ
ในเลมรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หนา 1 ขอ 5.3 เปน “การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ชาวตางชาติโดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยอาภาโสม ฉายแสงจันทร* 1. อาจารยอาภาโสม ฉายแสงจันทร*
2. อาจารยพอพล สุกใส* 2. อาจารยพอพล สุกใส*
3. อาจารยอรุณี อัตตนาถวงษ* 3. อาจารยกิตติชัย พินโน
4. อาจารยณัฐพล จันทรงาม 4. อาจารยณัฐพล จันทรงาม*
5. อาจารยอมรชัย คหกิจโกศล 5. อาจารยศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยศิลปากรจากผูแทนสมาชิก

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 1159/2555 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ไดแตงตั้ง

กรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรจากผูแทนสมาชิก โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และจะครบวาระ
การปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง และเปนไปตามขอ 8(3)
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมีกรรมการ
ประเภทผูแทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเองไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรจากผูแทนสมาชิก (ชุดใหม)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรจากผูแทนสมาชิก (ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนง ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
2. ประธานสภาคณาจารย กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการ
4. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต กรรมการ
5. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ
7. เจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ี กรรมการและเลขานุการ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเบ้ียประชุม คาพาหนะ

และเงินสมนาคุณในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
เช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ไดอนุมัติใหปรับปรุง

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเบี้ยประชุม คาพาหนะ และเงินสมนาคุณในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2555 โดยเพ่ิมตําแหนงเชี่ยวชาญพิเศษ และใหนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เก่ียวกับนโยบายทางการเงินพิจารณากอนนําเสนอท่ีประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป นั้น

บัดนี้ กองนิติการไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเบี้ยประชุม คาพาหนะ
และเงินสมนาคุณในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. .... โดยกําหนดเงินสมนาคุณแก
อนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการสําหรับการพิจารณาผลงานทางวิชาการท่ีขอกําหนดตําแหนงเปน
ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในอัตราคนละ 8,000 บาท ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบาย
ทางการเงินครั้งท่ี 2 /2557 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
เบี้ยประชุม คาพาหนะ และเงินสมนาคุณในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงระดับ
ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. .... โดยให
ปรับเพ่ิมขอความ “ศาสตราจารยท่ีไดรับเงินเดือนข้ันสูง” ในขอ 6.1 (4) ใน (ราง) ระเบียบดังกลาว กอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและ
คาใชจายอ่ืนๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 21 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2557

กรมบัญชีกลางไดกําหนดประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใหม โดยใหถือปฏิบัติตั้งแต
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป นั้น

ในการนี้  คณะศึกษาศาสตร ไดขอปรับอัตราคาบํารุ งการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร
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มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2553 ขอ 4.1.1.1 ขอ 4.1.1.2 ขอ 4.1.2.1 และขอ 4.1.2.2 เพ่ือใหสอดคลองกับ
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา คาเลาเรียน และผูมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรสามารถ
เบิกจายเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนไดตามประเภทและอัตราท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดใหม จึงเสนอ
พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ
จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 ไดใหความเห็นชอบ
โดยผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..)

สรุปเรื่อง
ตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ

2557 ครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2557 และครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 ไดให
ความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ใหม)
จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก

ทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 18/2556 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2556 ไดมีขอเสนอแนะ

สําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป เม่ือผานความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมคณบดีแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยขอใหคณะวิชาท่ีประสงค
จะปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเตรียมขอมูล/เหตุผลสําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
เพ่ือชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัย

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) โดยผานการพิจารณา
จากกองนิติการแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) และใหนําเสนอ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงินพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 วาระลับ
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.4.2.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร

คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 คณะดุริยางคศาสตรขอเพิ่มวงเงินทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 19/2556 เม่ือวันอังคารท่ี 24 กันยายน 2556 ไดใหความ

เห็นชอบวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของคณะดุริยางคศาสตร จํานวน
4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) นั้น

ในการนี้ คณะดุริยางคศาสตรประสงคขอเพ่ิมวงเงินทดรองจายหมุนเวียนจํานวน 3,000,000 บาท
(สามลานบาทถวน) รวมเปนจํานวนเงินยืมท้ังสิ้น 7,000,000 บาท (เจ็ดลานบาทถวน) เนื่องจากวงเงินทดรอง
จายดังกลาวไมเพียงพอในการหมุนเวียนเพ่ือการดําเนินงาน ตามรายงานผลการสอบทานการเก็บรักษาเงิน
ทดรองจายโดยสํานักงานตรวจสอบภายใน เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2557 ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะดรุิยางคศาสตรครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557

ท้ังนี้ สํานักงานตรวจสอบภายในไดสรุปรายงานสถานภาพเงินยืมหมุนเวียนของคณะดุริยางคศาสตร
ระหวางเดือนตุลาคม 2556 ถึง เมษายน 2557 ดังนี้

1. คณะดุริยางคศาสตร มีการขอกําหนดวงเงินทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ยืมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามใบยืมเลขท่ี 28/57 จํานวนท้ังสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน)
และขอกําหนดวงเงินสดยอยเพ่ือใชทดรองจายภายในคณะวิชา จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)

2. จากสถานภาพเงินยืมหมุนเวียนของคณะดุริยางคศาสตร ระหวางเดือนตุลาคม 2556 ถึง
เมษายน 2557 พบวา

2.1 มีการใชเงินทดรองจายเกินกวาวงเงินท่ียืมจากมหาวิทยาลัย  ดังนี้
- ประจําเดือนมกราคม 2557 จํานวน 423,971.77 บาท
- ประจําเดือนมีนาคม 2557 จํานวน 4,068,814.18 บาท
- ประจําเดือนเมษายน 2557 จํานวน 3,449,418.94 บาท
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2.2 ใบสําคัญคูจายสงเบิกคลังมีอัตราเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในทุกเดือน  ซึ่งเกิดจากหลาย
สาเหตุ เชน

- คณะวิชามีรายจายท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหตองใชเงินทดรองจายเพ่ิมข้ึนในแตละชวงเดือน
- ความลาชาในการรวบรวมเอกสารสงเบิกมายังกองคลัง
- ความลาชาจากข้ันตอนการตรวจเอกสาร
- ความไมสมบูรณของเอกสารเบิกจาย จึงตองสงกลับเพ่ือแกไขใหสมบูรณ

จากสาเหตุดังกลาว จึงทําใหวงเงินทดรองจายท่ียืมจากมหาวิทยาลัยไมเพียงพอในการหมุนเวียนเพ่ือการ
ดําเนินงานของคณะวิชา

2.3 สําหรับเงินทดรองจายท่ีใชเกินกวาวงเงินท่ียืมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น
คณะดุริยางคศาสตรชี้แจงวาไดสํารองจากเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาประจําคณะไปพลางกอน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบการขอเพ่ิมวงเงินทดรองจายหมุนเวียน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) รวมเปนจํานวนเงินยืมท้ังสิ้น 7,000,000
บาท (เจ็ดลานบาทถวน) ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตรเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่องท่ีผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการแจงใหท่ีประชุมทราบวา คณะวิชาท่ีกําหนดอัตราคาลงทะเบียน

เกิน 150 บาท สําหรับหลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2557 ขอใหสงรายละเอียดขอมูลไปยังกองบริการ
การศึกษา เพ่ือจัดทําประกาศเก่ียวกับการกําหนดคาหนวยกิตรายวิชาภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5.2 เรื่องท่ีผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุมัติให

Google เขาดําเนินการจัดทํา Street View maps เพ่ือประชาสัมพันธคณะวิชา/หนวยงาน นั้น
บัดนี้ Google ไดกําหนดวันและเวลาในการเขาดําเนินการจัดทํา Street View maps ดังนี้
1. วังทาพระ วันท่ี 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.
2. สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน วันท่ี 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น.
3. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00-17.00 น.
4. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.00-16.00 น.
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ท้ังนี้ ขอใหแตละคณะวิชา/หนวยงานจัดเตรียมเจาหนาท่ีเพ่ือประสานงานการเขาดําเนินงาน
ดังกลาวดวยในกรณีวันหยุดราชการ

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5.3 การเขารวมกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีอธิการบดีไดมีนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการจัดตั้งกองทุนดวยการ

สมทบงบประมาณเงินรายไดเขากองทุน เพ่ือพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะวิชา/หนวยงาน
ตลอดจนชวยเหลือคณะวิชา/หนวยงานท่ีเกิดปญหาดานงบประมาณไมเพียงพอตอการจัดหาอุปกรณดาน
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญคณะวิชา/หนวยงานเขารวมกองทุนดังกลาว

อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณาชื่อกองทุนเพ่ือใหมีความเหมาะสมอีกครั้ง และจะเชิญ
คณะวิชา/หนวยงานท่ีมีความสนใจรวมกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ และงบประมาณในกองทุนดังกลาวตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.05 น.

(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


