
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 23/2557 

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
4. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
6. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
7. ผศ.ดร.วันชัย    สุทธะนันท รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร  
8. ผศ.ไพโรจน   วังบอน  รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน   

  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
9. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 

10. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
11. ผศ.ดร.สมชาย  สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร 
12. ผศ.มณฑนา  วัฒนถนอม  รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน 

   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
13. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
14. รศ.ดร.จุไรรัตน   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
15. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
16. อ.ดําริห   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
17. อ.มานพ  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
18. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
19. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิร ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
20. ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
21. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  
22. ผศ.ดร.อริศร   เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
23. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต รักษาราชการแทนประธานสภาคณาจารย 

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุร ี
2. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
3. ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
2. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
3. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 

ผูไมมาประชุม 

1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ติดราชการ 
2. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและ ติดราชการ 

กิจการพิเศษ 
4. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ ไปราชการตางประเทศ 

ภาพพิมพ 
5. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ลาปวย 
6. รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไปราชการตางประเทศ 
7. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป ลาปวย 

เปดประชุมเวลา 10.15 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 22/2557                       

เมื่อวันอังคารท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การประกาศการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาคณาจารยไดจัดทําสารสภาคณาจารย มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 4 ป 2557 

(เดือนพฤศจิกายน) โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี น้ัน 
ประธานไดขอใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษารุน            

ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ไวดวย เพื่อใหเกิดความชัดเจนกับนักศึกษาทุกช้ันป 
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก  

ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 

ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ 

ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 ขอตกลงรวมของสถาบันอุดมศึกษาในการวางมาตรการการกํากับดูแล

กิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหม 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดการประชุมหารือและมอบนโยบาย

ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาและผูนํานักศึกษาในการดําเนินการแกไขปญหาการจัดกิจกรรมประชุมเชียรและ           
รับนองใหมของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ หองกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ น้ัน 

ในการน้ี สกอ. ไดดําเนินการรวบรวมขอเสนอและขอคิดเห็นจากการประชุมกลุมยอย โดย
จัดทําเปนขอตกลงรวมของสถาบันอุดมศึกษาในการวางมาตรการการกํากับดูแลกิจกรรมประชุมเชียรและ         
รับนองใหม เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติอยางเครงครัดในการใชเปนแนวทางกําหนดกรอบการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและนิสิตนักศึกษาตอไป ดังน้ี 

1. สถาบันตองวางมาตรการในการกํากับดูแลกิจกรรมใหครบทั้งมาตรการดานการปองกัน 
ดานการสงเสริมและพัฒนา ตลอดจนดานการสรางแรงจูงใจ 

2. ผลักดันใหนักศึกษานําวงจรการดําเนินงานที่มีคุณภาพ (PDCA) ไปใชในกิจกรรมประชุมเชียร
และรับนองใหม  

3. วางแนวทางที่ชัดเจนในการปองกันการจัดกิจกรรมรับนองใหมนอกสถานที ่
4. สรางโอกาสการมีสวนรวมของนักศึกษารุนพี่ที่ดําเนินกิจกรรมและนักศึกษาใหมในการรวม

กําหนดกติกาของสถาบัน ทั้งในดานการวางกรอบกฎเกณฑและการรวมกํากับติดตามดูแล 
5. สรางชองทางการใหขอมูลโดยตรงเพื่อการรับรูของผูปกครอง 
6. สรางชองทางการรองเรียนของนักศึกษาและผูปกครองที่สงตรงสูผูบริหาร 
7. สถาบันตองกําหนดอาจารยที่ปรึกษาหรือบุคคลรับผิดชอบสถานที่ที่นักศึกษาดําเนินกิจกรรมทุกจุด 
8. ควรมีการกําหนดสิทธินักศึกษาใหมใหชัดเจน และแจงใหนักศึกษาทราบ 
9. กําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการอนุญาตใหองคกรนักศึกษาจัดกิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหม 

 องคกรใดที่อนุญาตใหจัดกิจกรรมได 
 กําหนดระยะเวลาที่สามารถดําเนินกิจกรรมได 
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 กําหนดใหชัดเจนวากิจกรรมใดทําได กิจกรรมใดทําไมได เพื่อความเขาใจตรงกัน 
 กําหนดบทลงโทษที่ชัดเจนในลักษณะความผิดที่เกิดข้ึน 
 กําหนดใหมีการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาใหมที่เขารวมในกิจกรรม เพื่อใหเห็น

วากิจกรรมที่จัดข้ึนเกิดประโยชนตอนักศึกษาใหมเพียงใด 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา หากมหาวิทยาลัย/คณะวิชา

ประสงคใหมีการจัดกิจกรรมรับนองใหมนอกสถานที ่จะตองจัดทําเปนโครงการ/กิจกรรมที่มีผูรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน ตลอดจนมีคณาจารยควบคุมดูแล 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ที่ประชุมมีขอเสนอแนะดังน้ี 
1. เน่ืองจากขณะน้ีไดเกินกําหนดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการรับนองใหมแลว ประธาน

จึงขอใหคณบดีคณะวิชาแจงไปยังนักศึกษาใหงดการจัดกิจกรรมดังกลาว อีกทั้งขอใหกําชับ กํากับ ควบคุม และ
ปองกันการจัดกิจกรรมรับนองใหมนอกสถานที่โดยไมไดอยูในความรับผิดชอบของคณาจารย รวมทั้งการซอม
กิจกรรมประชุมเชียรที่สงเสียงรบกวนในชวงคํ่าดวย 

2. สรางโอกาสการมีสวนรวมของนักศึกษารุนพี่ที่ดําเนินกิจกรรมและนักศึกษาใหมในการรวม
กิจกรรมการรับนองใหมอยางสรางสรรคและกอใหเกิดประโยชนตอสังคม ชุมชน สงเสริมใหนักศึกษามีจิต
สาธารณะ เชน การเขาวัดทําบุญ การเก็บขยะที่สาธารณะ โดยอาจมีการระบุกิจกรรมดังกลาวไวในโครงสราง
ของหลักสูตร (มคอ.) 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.2 สรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (e-Document) 
     

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ไดขอความ

รวมมือใหคณบดีคณะวิชา/ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก กําชับใหบุคลากรผูรับผิดชอบของคณะวิชา/
หนวยงานเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) อยางสม่ําเสมอ และมอบหมายให           
งานสารบรรณจัดทํารายงานการเขาใชงานระบบดังกลาวเพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกเดือน น้ัน  

เพื่อใหทราบผลการลดใชทรัพยากรกระดาษ งานสารบรรณไดสรุปผลการลดใชทรัพยากร
กระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ระหวางเดือนพฤษภาคม-
ตุลาคม 2557 โดยคํานวณจากจํานวนหนังสือเวียนของแตละเดือน ดังน้ี 
 

เดือน 
จํานวนเร่ืองเวียน 

ผาน e-Document 
จํานวนหนา 

จํานวนหนวยงาน 
ที่เวียน/เร่ือง 

ลดปริมาณกระดาษ 
(แผน) 

ประหยัดคาใชจาย 
(บาท) 

พฤษภาคม 16 79 42 3,318 1,493.10 

มิถุนายน 35 147 42 6,174 2,778.30 

กรกฎาคม 54 299 42 12,558 5,651.10 
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เดือน 
จํานวนเร่ืองเวียน 

ผาน e-Document 
จํานวนหนา 

จํานวนหนวยงาน 
ที่เวียน/เร่ือง 

ลดปริมาณกระดาษ 
(แผน) 

ประหยัดคาใชจาย 
(บาท) 

สิงหาคม 40 277 42 11,634 5,235.30 

กันยายน 54 190 42 7,980 3,591.00 

ตุลาคม 56 260 42 10,920 4,914.00 

รวม 255 1,252 42 52,584 23,662.80 

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2.5.3 แบบฟอรมการเสนอขอจัดต้ังสวนงานภายในระดับคณะ/สํานักหรือเทียบเทา 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีประกาศคณะกรรมการ                 

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดต้ังสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 25 
เมษายน พ.ศ. 2555 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดต้ังสวนงานภายในใชเปนแนวทางการดําเนินการ น้ัน 

เพื่อใหการจัดทําขอมูลการจัดต้ังสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนไปดวยความ
เรียบรอย ครบถวน และเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
และหลักเกณฑการจัดต้ังสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 สกอ. จึงไดจัดทําแบบฟอรมการ
เสนอขอจัดต้ังสวนงานภายในระดับคณะ/สํานักหรือเทียบเทา สําหรับสถาบันที่จะจัดต้ังสวนงานภายใน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2554 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา

ฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังน้ี 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนกันยายน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 4 รายวิชา ดังน้ี  

วิชาแกน 
1. รายวิชา 200 111 คอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่องานทัศนศิลป   2(1-3-2) 
วิชาพื้นฐานวิชาเอก 
2. รายวิชา 216 155 ศิลปะวีดิทัศน   2(1-2-3) 
วิชาเอกเฉพาะสาขา 
3. รายวิชา 213 121 ภาพพิมพ 1   6(1-15-2) 
4. รายวิชา 213 122 ภาพพิมพ 2   6(1-15-2) 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน  นิโครธานนท* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน  นิโครธานนท* 
2. อาจารย ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร* 2. รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน  เบญจฤทธ์ิ* 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประหยัด  นิชลานนท 3. รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  วรรณเชษฐ 
4. อาจารย ดร.Bernard  Wirth  4. อาจารย ดร.Bernard  Wirth  
5. อาจารย ดร.Laurent Hennequin 5. อาจารย ดร.Laurent Hennequin 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 111 รายวิชา  

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี     
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป
ไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร
ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนกันยายน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. รองศาสตราจารยพงษศิลป  อรุณรัตน* 1. รองศาสตราจารยพงษศิลป  อรุณรัตน* 
2. อาจารยโกวิท  แกวสุวรรณ 2. อาจารยชาคริต  เฉลิมสุข 
3. อาจารยบุณฑริกา  คงเพชร* 3. อาจารยบุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ* 
4. อาจารยเอกวิทย  ศรีสําอางค 4. อาจารยเอกวิทย  ศรีสําอางค 
5. อาจารยสิปปวิชญ  กิ่งแกว 5. อาจารยสิปปวิชญ  กิ่งแกว 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม 
ไมม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปดหลักสูตร 

ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยวิธี

รับตรง ปการศึกษา 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติการเวียนขอความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรเมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2557 ไดเห็นชอบใหเสนอโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยวิธี 
รับตรง ปการศึกษา 2558 จํานวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปการศึกษา 2558 
กําหนดรับนักศึกษาจํานวน 30 คน โดยจะคัดเลือกจากผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทาซึ่งไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

2. โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ (โควตาพิเศษ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา                  
ปการศึกษา 2558 กําหนดรับนักศึกษาจํานวน 10 คน โดยจะคัดเลือกจากผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทาซึ่งไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 โรงเรียนตางๆ ในพื้นที่ 8 จังหวัดในเขตภูมิภาคตะวันตก คือ กาญจนบุรี นครปฐม 

ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี  
ในการน้ี คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยวิธีรับตรง ปการศึกษา 2558 เพื่อดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาดังกลาว ทั้งน้ี 
ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา โดยวิธีรับตรง ปการศึกษา 2558 ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.2 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีในโครงการสืบสาน
ภาษาไทย ดวยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2558 (เฉพาะโรงเรียนในเขต
ภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะศึกษาศาสตรดําเนินโครงการสืบสานภาษาไทยชวงที่ 5 
เปนเวลา 5 ป (ปการศึกษา 2555-2559) เพื่อสงเสริมและคัดเลือกนักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตกที่มีความถนัด
ทางภาษาไทย และรักที่จะเปนครูภาษาไทยเขาศึกษาในโครงการสืบสานภาษาไทย โดยไดรับการยกเวนคา
หนวยกิตและคาธรรมเนียมบางรายการ น้ัน 

ในการน้ี คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในระดับปริญญาตรีในโครงการสืบสานภาษาไทย ดวยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2558 (เฉพาะ
โรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี) โดยกําหนดรับนักศึกษาจํานวนไมเกิน 16 คน กําหนดสิทธิพิเศษ
และเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาสําหรับผูไดรับคัดเลือกดังน้ี 

1. ไดรับทุนยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา คาธรรมเนียม
พิเศษของคณะศึกษาศาสตร โดยมีเงื่อนไขวา นักศึกษาจะตองมีผลการเรียนถึงเกณฑที่กําหนดคือ ไดเกรดเฉลี่ย
ประจําภาคไมตํ่ากวา 2.75 ภาคการศึกษาใดไมถึงเกณฑที่กําหนดไวจะถูกงดทุนในภาคการศึกษาถัดไป และ
หากมีผลการเรียนในภาคการศึกษาใดถึงเกณฑที่กําหนดจะใหรับทุนอีกในภาคการศึกษาถัดไป 

2. ผูใดไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาตองทําสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัย ผูที่ออก
กลางคัน (ยกเวนถึงแกกรรม) ตองชดใชมูลคาทุนพรอมดอกเบี้ยตามจํานวนตนทุนที่ไดรับการยกเวนมาแลว
ทั้งหมดคืนแกมหาวิทยาลัย (คณะศึกษาศาสตร) 

3. กรณีที่นักศึกษาในโครงการมีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี อาจจะไดรับการ
พิจารณาใหไดรับทุนที่คณะศึกษาศาสตรหรือมหาวิทยาลัยจัดสรรใหเพิ่มข้ึนเปนการเฉพาะได  

4. นักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกในโครงการดังกลาวจะเปลี่ยนสาขาวิชาเอกหรือยายคณะวิชาไมได 
ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในโครงการสืบสานภาษาไทย ดวยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2558 (เฉพาะโรงเรียนในเขตภูมิภาค
ตะวันตก 8 จังหวัด) ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.3 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต 

คณะดุริยางคศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะดุริยางคศาสตรดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในคณะดุริยางคศาสตร โดยวิธีรับตรง ต้ังแตปการศึกษา 2542 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
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ทางดานดนตรีและสามารถสรางสรรคงานทางดนตรีไดอยางมีคุณภาพ อีกทั้งสามารถยกระดับคุณภาพและสราง
มาตรฐานการศึกษาดนตรีในประเทศไทย น้ัน 

ในการน้ี คณะดุริยางคศาสตรประสงคดําเนินการจัดสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน
คณะดุริยางคศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 โดยดําเนินการจัดสอบจํานวน 3 รอบ กําหนดรับนักศึกษา
ทั้งหมดจํานวน 165 คน จํานวน 4 หลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี  จํานวน 45 คน 
2. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส  จํานวน 45 คน 
3. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย  จํานวน 45 คน 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง  จํานวน 30 คน 
ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยวิธี          
รับตรง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 ทั้งน้ี ใหปรับอัตราคาตอบแทน
ของอนุกรรมการคุมสอบโดยระบุเปนรายช่ัวโมงตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.4 โครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ 
ประจําปการศึกษา 2558 

 
สรุปเรื่อง 

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

ในการน้ี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคดําเนินการสอบคัดเลือก
เพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําป
การศึกษา 2558 แบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

1. ประเภททั่วไป กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 385 คน จํานวน 3 หลักสูตร คือ  
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จํานวน 20 คน 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 50 คน 

1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร จํานวน 60 คน 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 30 คน 
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- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 50 คน 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร จํานวน 50 คน 
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส จํานวน 30 คน 
- สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี จํานวน 45 คน 

1.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จํานวน 50 คน 

2. ประเภทโครงการรับนักศึกษาจากโครงการอื่น ประกอบดวย 
- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร 

ประเภท ก. 
- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร 

ประเภท ข. 
- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร จากโครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสําหรับผูมี

ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
- สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร 

ประเภท ก. 
- สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร 

ประเภท ข. 
- สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี จากโครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสําหรับ

ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว 
อน่ึง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดแจงในที่ประชุมวา ขอ

เปลี่ยนแปลงกําหนดการเริ่มรับสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ของโครงการทั้ง 2 ประเภท จากวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2557 เปนวันที่ 1 ธันวาคม 2557 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบดังน้ี 

1. โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําปการศึกษา 2558 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ 

2. การเปลี่ยนแปลงกําหนดการเริ่มรับสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ของโครงการทั้ง 2 
ประเภท จากวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เปนวันที่ 1 ธันวาคม 2557 

ทั้งน้ี ใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.5 โครงการสอบวัดความรูเพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต
และบัณฑิตศึกษา ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาตน) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหวิทยาลัยนานาชาติดําเนินโครงการสอบวัดความรูเพื่อคัดเลือก
นักศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในระบบรับตรง ต้ังแตปการศึกษา 2546 เพื่อ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเขาศึกษาตอในหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ น้ัน 

ในการน้ี วิทยาลัยนานาชาติประสงคดําเนินการสอบวัดความรูเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา
ตอระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาตน) กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 265 คน จํานวน 6 หลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  จํานวน 120 คน 
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล จํานวน 40 คน 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  จํานวน 20 คน 

และการทองเที่ยว 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  จํานวน 20 คน 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงาน  จํานวน 60 คน 

และสันทนาการ* 
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ* จํานวน 5 คน 
หมายเหตุ *เปนหลักสูตรที่อยูระหวางดําเนินการเสนอเปดหลักสูตรและคาดวาจะเปดสอนใน

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติจะประกาศ
ภายหลัง 

ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว โดยไมมี
คาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทนตามที่กําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรูเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาตน) ทั้งน้ี ใหปรับขอความในเอกสารโครงการหนาที่ 5 ขอ 8 ลําดับที่ 3 
จาก “คาตอบแทนการตรวจขอสอบดวยเครื่อง” เปน “คาจางเหมาการตรวจขอสอบดวยเครื่อง” และให
นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแตงต้ังผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ

ของคณะวิชาท่ีเปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองอธิการบดีฝายบริหารขอถอนเรื่อง 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุมและการจาย

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 2) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี วาระพิเศษ/2557 เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ไดใหความ
เห็นชอบในหลักการของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุมและการจายเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลัยไดประกาศกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมและการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และคณะทํางานชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แลวน้ัน 

เน่ืองจากการจายเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะกรรมการประจําหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือคณะกรรมการบริหารหนวยงาน
ที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ไมครอบคลุมถึง           
ผูทําหนาที่เลขานุการและผูชวยเลขานุการ  

ดังน้ัน เพื่อใหสามารถจายเบี้ยประชุมแกเลขานุการและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจําหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะหรือคณะกรรมการบริหารหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และ
คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีได จึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
อัตราคาเบี้ยประชุมและการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 

ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
อัตราคาเบี้ยประชุมและการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
อัตราคาเบี้ยประชุมและการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2) โดยใหระบุเพิ่มขอความในขอ 6 ใหครอบคลุมถึง “ที่ปรึกษาซึ่งเปนบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร” กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

นาฏยสังคีต และหัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร 
  (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตาง  ๆ
ไมม ี

   
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การเพ่ิมสิทธิแกผูใชงานระบบทะเบียนนักศึกษาในเอกสารแนบทายประกาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การควบคุมและการบริหารจัดการระบบงาน
ตางๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ 2557 ไดใหความ
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การควบคุมและการบริหารจัดการระบบงานตางๆ ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยไดประกาศการควบคุมและการบริหารจัดการระบบงานตางๆ ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2557 แลวน้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาประสงคขอเพิ่มสิทธิแกผูใชงานระบบทะเบียนนักศึกษาใน
เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การควบคุมและการบริหารจัดการระบบงานตางๆ ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเพิ่มสิทธิอาน (R) ใหกับผูบริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชาในสวน
ภารกิจประเมินการสอนของคณาจารยเพื่อใหทราบขอมูลสําหรับนําไปกําหนดเปนนโยบายและแนวปฏิบัติ
ตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเพิ่มสิทธิอาน (R) ใหกับผูบริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และคณะวิชาในสวนภารกิจประเมินการสอนของคณาจารยในเอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง การควบคุมและการบริหารจัดการระบบงานตางๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหทราบขอมูล
สําหรับนําไปกําหนดเปนนโยบายและแนวปฏิบัติตอไป และใหแกไขเพิ่มเติมเอกสารแนบทายประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การควบคุมและการบริหารจัดการระบบงานตางๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   ขอขอมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS-Asian University Ranking  
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรแจงวา ตามที่ไดเคยขอความรวมมือผูบริหารระดับ          
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก รวบรวมรายช่ือนักวิชาการซึ่งไม
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร และผูจางงาน ประมาณทานละ 10 ช่ือ พรอม email โดยกรอกแบบฟอรมที่จะ
จัดสงใหตอไป น้ัน 
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ทั้งน้ี หากผูบริหารประสงคสงขอมูลดังกลาวเพิ่มเติม ขอใหสงมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 1 
ธันวาคม 2557 เพื่อรวบรวมและจัดสงไปยัง QS-Asia ตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

            
ปดประชุมเวลา 11.35 น. 
 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

 รายงานการประชุมฉบับน้ี 
 ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


