
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 19/2557 

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 
ณ  ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
3. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                   
4. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
5. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
6. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
7. รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
8. ผศ.ดร.วันชัย    สุทธะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
9. อ.อ ามฤทธิ์   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

10. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
12. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
13. ผศ.ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
14. รศ.ดร.วิสาข์   จัติวัตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
15. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
16. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
17. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
18. อ.ด าริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 
19. อ.มานพ  เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
20. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
21. รศ.ดร.เกษร  จันทร์ศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
22. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
23. อ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  
24. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
25. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการหอศิลป์ 
26. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล กรรมการสภาคณาจารย์     

   แทนผู้รักษาราชการแทนประธานสภาคณาจารย์ 
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ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี 
2. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
3. ผศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.เชาวรีย ์ อรรถลังรอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. อ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ติดราชการ 
2. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ รักษาราชการแทนประธานสภาคณาจารย์ ติดราชการ 

เปิดประชุมเวลา 09.55 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 18/2557                       

เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 18/2557 เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วาระพิเศษ/2557                       

เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            
วาระพิเศษ/2557 เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยก าหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันอาทิตย์ที่ 12 

ตุลาคม 2557 เวลา 09.45 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี  จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้สนใจเข้า
ร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

2. ประธานได้รับเรื่องร้องเรียนจากเว็บไซต์สายตรงอธิการบดีว่า มีการจัดกิจกรรมการรับน้อง
ใหม่เกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงขอความร่วมมือคณบดีคณะวิชาก าชับ ก ากับ ควบคุมการจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4 เรื่องรับทราบด้านวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังนี้ 
1. คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

2556 จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 441 231 การเขียนภาษาจีน 2 ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย เนื่องจาก
เกิดความผิดพลาดในการบันทึกผลการศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า        
คณะอักษรศาสตร์ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 

2. คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน       
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 464 233 วิทยาศาสตร์การกีฬา ของนักศึกษาจ านวน 2 ราย 
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งผลการศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 613 493 Research Project for 
Biotechnology Student II ของนักศึกษาจ านวน 2 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการให้ค่าระดับ
คะแนน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
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อุตสาหกรรมและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 
7/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระที่  2.5.1 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัย/

งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอ
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2558          
(1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

     
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือจัดสรรทุนเสนอผลงานวิชาการใน
ต่างประเทศสมทบเข้ากองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง นั้น  

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดท าประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการส่งเสริม 
การเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) เสนอที่ประชุม
เพ่ือทราบ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.5.2 ผลการส ารวจการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 24/2556 เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 ได้รับทราบผลการ

ส ารวจการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือคณบดี    
คณะวิชาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ให้คณาจารย์และนักศึกษารับทราบเพ่ือใช้ประโยชน์
ต่อไป นั้น 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการ ส านักหอสมุดกลางจึงได้ด าเนินการส ารวจการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจการให้บริการผู้ใช้ได้ตรงกับความต้องการ ซึ่งเป็นหนึ่งในการให้บริการเชิงรุกของส านักหอสมุดกลาง  
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โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ านวน 15 คณะวิชา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2557 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานขอความร่วมมือให้คณบดีคณะวิชา/ผู้อ านวยการศูนย์ 
สถาบัน ส านัก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ให้คณาจารย์และนักศึกษารับทราบเพ่ือใช้
ประโยชน์ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  2.5.3 การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่ส านักงบประมาณได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ       

เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 และให้ส่วนราชการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยได้ก าหนดแผนเบิกจ่ายงบประมาณตามวงเงินงบประมาณในภาพรวม นั้น 

การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ได้ก าหนดแผนเบิกจ่ายงบประมาณตามวงเงินงบประมาณในภาพรวม ดังนี้ 

 
ตารางที ่1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 ในภาพรวม 
 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวม ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

แผนเบิกจ่ายตามวงเงินงบประมาณ* ประมาณร้อยละ  100 35 23 23 19 
รายจ่ายประจ า ประมาณร้อยละ 100 34 23 23 20 
รายจ่ายลงทุน ประมาณร้อยละ 100 37 20 27 16 

* เป็นการเทียบเคียงกับแผนการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการภายใต้แนวทาง ดังนี้ 
 1. งบประมาณลักษณะรายจ่ายประจ า จะต้องเร่งรัดให้เริ่มด าเนินการและเริ่มเบิกจ่าย

งบประมาณภายในไตรมาสที่ 1 ส าหรับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ให้จัดท าแผนโดยเบิกจ่ายได้ใน  
ไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 2. งบลงทุน ในส่วนครุภัณฑ์ต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา 
และสถานที่รองรับ กรณีสิ่งก่อสร้างต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับข้อก าหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูป
รายการ ประมาณราคา พ้ืนที่ก่อสร้าง เมื่อร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 - 3 (วันที่ 17 กันยายน 2557) ให้ส่วนราชการด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
ทั้งนี้ ให้ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีวงเงิน 500 ล้านบาทขึ้นไป ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้า
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ภายในไตรมาสที่ 2 รวมถึงครุภัณฑ์ท่ีมีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ หรือจัดหาในลักษณะพิเศษ 
จะต้องเร่งก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว 

ทั้งนี้ กองคลังได้รวบรวมข้อมูลจากคณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือให้กองแผนงานบันทึกข้อมูลผ่าน
ระบบ BB EvMIS ส านักงบประมาณ และ Sign Off เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ซึ่งข้อมูลของคณะวิชา/
หน่วยงาน สามารถสรุปเป็นภาพรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวม ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

แผนเบิกจ่ายตามวงเงินงบประมาณ ประมาณร้อยละ  100 25 21 23 31 
รายจ่ายประจ า ประมาณร้อยละ 100 27 22 25 26 
รายจ่ายลงทุน ประมาณร้อยละ 100 7 12 10 71 

 
กองแผนงานได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ รวมทั้งสอบถามจาก

มหาวิทยาลัยต่างๆ แล้วได้รับการแจ้งว่า มหาวิทยาลัยต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแนวทางและแผนการเบิกจ่ายตามที่ส านักงบประมาณ
ก าหนดข้างต้น  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ
คณะวิชา/หน่วยงานมีความสอดคล้องตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงเห็นควรให้คณะวิชา/หน่วยงานต้องปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับแก้ไขสอดคล้องกับแนวทาง
ดังกล่าว โดยให้คณะวิชา/หน่วยงานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะวิชา/หน่วยงานให้สอดคล้องตามแนวทางและแผนการเบิกจ่ายตามที่        
ส านักงบประมาณก าหนด เพ่ือติดตามการด าเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป 

 
ตารางที่ 3 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับแก้ไขสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว 
 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวม ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

แผนเบิกจ่ายตามวงเงินงบประมาณ ประมาณร้อยละ  100 35 23 23 19 
รายจ่ายประจ า ประมาณร้อยละ 100 39 15 26 20 
รายจ่ายลงทุน ประมาณร้อยละ 100 12 63 7 17 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับแก้ไขสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานขอความร่วมมือให้คณะวิชา/หน่วยงานรีบด าเนินการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแนวทางทีม่หาวิทยาลัยก าหนดในข้อ 1 - ข้อ 2 
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะโบราณคดีประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับปี พ.ศ. 2554 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
  

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  เอื้อตระกูลวิทย์* 1. อาจารย์ ดร.กรรณิการ์  สุธีรัตนาภิรมย์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  ขาวเขียว* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  ขาวเขียว 
3. อาจารย์ประอร  ศิลาพันธุ์ 3. อาจารย์ประอร  ศิลาพันธุ์ 
4. อาจารย์ผุสดี  รอดเจริญ 4. อาจารย์ผุสดี  รอดเจริญ* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์  ขุนทรง 5. ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะโบราณคดีประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2554 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์อาภาโสม  ฉายแสงจันทร์* 1. อาจารย์อาภาโสม  ฉายแสงจันทร์* 
2. อาจารย์พอพล  สุกใส* 2. อาจารย์พอพล  สุกใส* 
3. อาจารย์กิตติชัย  พินโน 3. อาจารย์กิตติชัย  พินโน* 
4. อาจารย์ณัฐพล  จันทร์งาม* 4. อาจารย์ณัฐพล  จันทร์งาม 
5. อาจารย์ศิริสาร  เหมือนโพธิ์ทอง 5. อาจารย์จตุพร  โคตรกนก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต  ภูริชิติพร 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต  ภูริชิติพร* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร  วรสง่าศิลป์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร  วรสง่าศิลป์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา  อดุลย์เกษม* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา  อดุลย์เกษม 
4. อาจารย์อรวรรณ  เชาวลิต 4. อาจารย์อรวรรณ  เชาวลิต 
5. อาจารย์โอภาส  วงษ์ทวีทรัพย์* 5. อาจารย์โอภาส  วงษ์ทวีทรัพย์* 
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โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
  

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร.ภิญโญ  แท้ประสาทสิทธิ์ 1. อาจารย์ ดร.รัชดาพร  คณาวงษ์ 
2. อาจารย์ ดร.คทา  ประดิษฐวงศ์ 2. อาจารย์ ดร.คทา  ประดิษฐวงศ์* 
3. อาจารย์รวิทัต  ภู่หล า 3. อาจารย์รวิทัต  ภู่หล า 
4. อาจารย์เสฐลัทธ์  รอดเหตุภัย* 4. อาจารย์เสฐลัทธ์  รอดเหตุภัย 
5. อาจารย์อภิเษก  หงษ์วิทยากร* 5. อาจารย์อภิเษก  หงษ์วิทยากร* 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2551 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
ฉบับปี พ.ศ. 2551 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก 
จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้  

1. รายวิชา 514 356  ฟิสิกส์ฟิล์มบางเบื้องต้น  3(3-0-6) 
2. รายวิชา 514 357  การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุเบื้องต้น  3(3-0-6) 
3. รายวิชา 514 358  แม่เหล็กพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2551 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปิดหลักสูตรใหม่ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปิดหลักสูตร 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การด าเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง 

ปีการศึกษา 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2557 ได้เห็นชอบให้จัดโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์  โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 
2558 ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) โควตาภูมิภาค และโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ นั้น 
 ในการนี้ คณะมัณฑนศิลป์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
คณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ)    
โควตาภูมิภาค และโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา         
คณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 ตามที่คณะมัณฑนศิลป์เสนอ โดยให้คณะมัณฑนศิลป์ระบุ
ข้อความเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการประกาศสอบคัดเลือก
ดังกล่าว เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลง

ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

สรุปเรื่อง 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1074/2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 แต่งตั้ง         

ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป นั้น  
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2554 

อีกทั้งคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (เพ่ิมเติม) และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (เพ่ิมเติม) และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้
ประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป และให้น าเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดรายวิชาเรียนภาค

บรรยายและภาคปฏิบัติการ ตามความในข้อ 4.19.1.3 และ 4.19.1.5 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 

 
สรุปเรื่อง 

ตามความในข้อ 4.19.1.3 และ 4.19.1.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศรายวิชาเรียน
ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการที่ต้องช าระค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 150 บาท นั้น 
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 บัดนี้ กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบอัตราค่าหน่วยกิตรายวิชาเปิดใหม่ของคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 ในกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานวิชาเอก ในอัตราหน่วยกิตละ 150 บาท จ านวน 1 รายวิชา โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น               
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป พร้อมเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนด
รายวิชาเรียนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ตามความในข้อ 4.19.1.3 และ 4.19.1.5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545     

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ก าหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ตามความในข้อ 4.19.1.3 และ 4.19.1.5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 และให้น าเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัคร

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รับตรง Direct Admissions ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบท่ี 1) 

 
สรุปเรื่อง 

 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาวิชา         
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีรับตรง Direct Admissions ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)  

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง 
Direct Admissions ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1) โดยก าหนดจ านวนรับนักศึกษาประมาณ 130 คน 
จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ โควตาพิเศษ โดยก าหนดรับ
นักศึกษาตามโครงการฯ ประมาณ 20 คน  

2. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ รับตรง โดยก าหนดรับนักศึกษา
ตามโครงการฯ ประมาณ 40 คน  

3. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ เพ่ิมพิเศษ โดยก าหนดรับ
นักศึกษาตามโครงการฯ ประมาณ 55 คน  

4. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ร้านยาคุณภาพ โดยก าหนดรับ
นักศึกษาตามโครงการฯ ประมาณ 5 คน  

5. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สาขาอ่ืน โดยก าหนดรับนักศึกษาตามโครงการฯ ประมาณ 10 คน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง 
Direct Admissions ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1) ตามที่คณะเภสัชศาสตร์เสนอ ทั้งนี้ ให้คณะเภสัชศาสตร์
ระบุข้อความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการประกาศสอบ
คัดเลือกดังกล่าว เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารขอถอนเรื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ได้ให้ความ
เห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ใหม่) จ านวน 
2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตร       
พหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)           

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) โดยผ่ านการพิจารณา
จากกองนิติการแล้ว พร้อมทั้งได้แนบหลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
พิเศษ และตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บในปัจจุบันและที่ก าหนดเพ่ิมเติม  

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีข้อเสนอแนะ 
ส าหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย   
การบริหารงบประมาณและการเงินส าหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  โดยขอให้คณะวิชาที่ประสงค์   
จะปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเตรียมข้อมูล/เหตุผลส าหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา      
เพ่ือชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 



 14 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) และให้น าเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ 
 ไม่มี 
   

ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

สรุปเรื่อง 
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมความ

พร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายในการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาว่า 
สกอ. ได้ก าหนดประชุมหารือเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยก าหนดประชุมในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

นอกจากนี้ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดนัดประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ใหม่ส าหรับ
คณะวิชาน าร่อง 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะโบราณคดี คณะเภสัชศาสตร์ และคณะดุริยางคศาสตร์ ในวันที่ 9 
ตุลาคม 2557 พร้อมทั้งได้จัดท าแบบเก็บข้อมูล โดยขอให้ทุกคณะวิชากรอกข้อมูลให้ชัดเจนและเป็นไปตามที่
คณะวิชาได้ด าเนินการจริง เพ่ือจัดท าเป็น SAR ระดับหลักสูตรต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  5.2 การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการจัดท าหลักสูตรนานาชาติ              
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษได้เรียนเชิญคณบดีและผู้เกี่ยวข้องด้าน

การจัดท าหลักสูตรนานาชาติของคณะวิชาเข้าร่วมประชุมหารือและหาแนวทางร่วมกันเพ่ือก าหนดเป็นนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนก าหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับนานาชาติ และเพ่ิมจ านวน
นักศึกษาต่างชาติ โดยมีศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ เป็นที่ปรึกษาที่ประชุม ณ ห้องประชุมนริศรานุวัด
ติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน นั้น  
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ในการนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษได้แจ้งเปลี่ยนแปลงก าหนดการ
ประชุม จากวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00-16.30 น. เป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.3   การขออนุญาตใชต้ราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการอ านวยการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 โดยส านักช่างสิบหมู่ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งตราสัญลักษณ์ไปยัง
ส านักราชเลขาธิการ เพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย 
เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์แล้ว ส านักราชเลขาธิการจะพิจารณาการขออนุญาต
ใช้ตราสัญลักษณต์่อไปนั้น  

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมจะได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ท าหนังสือ
แจ้งไปยังคณะวิชา/หน่วยงานที่มีความประสงค์ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเพ่ือประดับใน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ต่อไป  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.4   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การด าเนินการรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์ 

ประเภทต่างๆ 
 
สรุปเรื่อง 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางได้ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล/ข่าวสารการด าเนินการรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์ประเภทต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุม และชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

            
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 

 
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมฉบับนี้ 
 ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


