
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 21/2558 

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 
 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญส่ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
3. ผศ.ดร.เชาวรีย์  อรรถลังรอง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี 
5. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม   
6. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    
7. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
8. ผศ.สิทธิชัย  ปรัชญารัติกุล  รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ รักษาราชการแทน 

  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
9. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

10. ผศ.ชวลิต   ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
11. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
12. ผศ.คมธรรม  ด ารงเจริญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน  

  คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 
13. รศ.ดร.เกษร  จันทร์ศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ  
14. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
15. ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
2. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    
3. รศ.วัฒนา  เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    
4. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
5. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทน             
   ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
6. รศ.ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
7. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
8. ผศ.ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

10. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
11. อ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
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12. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
13. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.ดร.นนท์  คุณค  าชู  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน์  ยางกลาง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference  

1. ผศ.ดร.ศุภรัตน์  แสงฉัตรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 
2. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 

ผู้ไม่มาประชุม  

1. อ.อ ามฤทธิ์   ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  ติดราชการ 
2. อ.ดร.บ ารุง  ช านาญเรือ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์   ไปราชการต่างประเทศ 
3. อ.ด าริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์    ไปราชการต่างประเทศ 
4. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 
5. อ.ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ ผู้อ านวยการหอศิลป์  ติดราชการ  

เปิดประชุมเวลา 10.45 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ  ดังนี  

 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 20/2558         

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ครั งที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 3 เรื่อง ดังนี  
1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้จัดการทดสอบ 

GAT/PAT ครั งที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามสอบทั่วประเทศ              
โดยอธิการบดีได้ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อ านวยการ สทศ. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 
2558 เวลา 09.00 น.  ณ สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ซึ่งพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาว่าควรมีการปฏิรูปการด าเนินงาน
ของ สมศ. และพิจารณาการปรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ทั งนี  มหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมคณบดีทราบเป็นระยะ 

2. มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแจ้งยืนยันความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ต่อส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) เพ่ือให้ สคก. ด าเนินการแจ้งข้อเท็จจริงให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับนายอนันต์ ชูโชติ รองปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมที่ได้รับแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งอธิการบดีมีก าหนดเข้าพบอธิบดีกรมศิลปากร     
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ กรมศิลปากร 

จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก  
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3  เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4  เรื่องรับทราบด้านวิชาการ 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระที่  2.5.1 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0510/ว 1278 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 
2558 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได้ส่ง
กรอบการประเมินผลดังกล่าว โดยประกอบด้วยค าอธิบายรายละเอียดตัวชี วัดและเกณฑ์การให้คะแนน     
พร้อมแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท า     
ค ารับรองการปฏิบัติราชการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด นั น  

เพ่ือให้การด าเนินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยให้นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีลงนาม พร้อมจัดส่งไปยัง สกอ. 
เพ่ือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณาลงนามในฐานะผู้รับค ารับรองภายในวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเมื่อเลขาธิการ กกอ. ลงนามแล้ว สกอ.จะส่งค ารับรองการปฏิบัติราชการมายัง
มหาวิทยาลัย เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบและร่วมด าเนินการปฏิบัติราชการให้บรรลุผลส าเร็จตาม
ตัวชี วัดต่อไป 

ทั งนี  ตั งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
(คปภ.) โดยความเห็นชอบของ กกอ. ได้มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะวิชาและระดับสถาบันของตนเองได้ ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนั น สถาบันอุดมศึกษาจึงสามารถเลือกด าเนินการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะวิชาและระดับสถาบันที่ สกอ. พัฒนาขึ น และ ก.พ.ร. จะน าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี จากระบบ CHE-QA Online ไปใช้ส าหรับการ
ประเมินผลในตัวชี วัดที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา              
หรือสถาบันอุดมศึกษาจะก าหนดระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะวิชาและระดับสถาบันของตนเอง 
โดยไม่ใช้ระบบที่ สกอ. พัฒนาขึ น แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ คปภ. ก าหนด  

อนึ่ง ที่ประชุมคณบดีครั งที่ 17/2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ได้รับทราบว่า 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 -2560      
โดยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิ ชา และระดับมหาวิทยาลัย                     
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2557 ในเบื องต้นซึ่ง
ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการ ภายหลังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขอข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี และมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบเท่ากับ 3.95 คะแนน 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั งนี  มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณา
เกี่ยวกับการวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งอาจจะส่งผลให้คะแนน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในปีต่อไปสูงขึ น 
 
ระเบียบวาระที่  2.5.2 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแบบรายงาน สงป.301 สงป.302 และ สงป.302/1 ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว นั น 

ในการนี  งานงบประมาณ กองคลังได้สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยดังนี  

ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายร้อยละ 35.992 
ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายสะสมร้อยละ 69.245 
ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายสะสมร้อยละ 88.689 
ไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายสะสมร้อยละ 100.000 
ทั งนี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 

96 เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า ร้อยละ 98 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 87 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั งนี  ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานเร่งด าเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของงบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ที่มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 1 
ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 
 
ระเบียบวาระที่  2.5.3 แนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ได้ให้ความเห็นชอบการก าหนด
แนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั น 

ในการนี  กองแผนงานได้สรุปแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี  
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1. แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1.1 การให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์          

ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ โดยก าหนดประเด็นการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ         
เชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 17 เรื่อง  

1.2 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลง
โดยจะด าเนินการจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื องต้น (Pre-Ceiling)         
ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558-2577) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) และนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งจ าแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ดังนี  

(1) แผนงานยุทธศาสตร์  
(2) แผนงานพื นฐาน  
(3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

2. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกองแผนงานได้เสนอ
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด เพ่ือให้คณะวิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการด าเนินงาน  
  ทั งนี  กองแผนงานจะเรียนเชิญคณะวิชา/หน่วยงานหารือแนวทางการจัดท าโครงการลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั งนี  มอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปเีป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี  

1. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับการก าหนด 
area base ส าหรับการบริการวิชาการ เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาพิจารณาเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ
ในส่วนของการวิจัย รวมถึงการปันส่วนงบประมาณการวิจัยอย่างทั่วถึง  

3. มอบหมายให้ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์หารือกับคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการส ารวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย   

อนึ่ง หากคณะวิชา/หน่วยงานมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอให้ส่งข้อมูลไปยังรองอธิการบดี        
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 
ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
ฉบับปี พ.ศ. 2555  โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี    

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 

17/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร  ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร  
ฉบับปี พ.ศ. 2554  โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี    

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
**  หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณญิกา  เส็งสาย*   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณญิกา  เส็งสาย*   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  ศรีพุทธชาติ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  ศรีพุทธชาติ* 
3. อาจารย์ ดร.กรกช  ชั นจิรกุล 3. อาจารย์ ดร.กรกช  ชั นจิรกุล 
4. อาจารย์ ดร.วันวิวาห์  ตุ้มน้อย 4. อาจารย์ ดร.วันวิวาห์  ตุ้มน้อย 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรธร  เกิดเกรียงไกร 5. อาจารย์ ดร.อดิศรี  เจริญพานิช 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์จรัส  ประจันพาณิชย์ 1. อาจารย์ปัณณทัต  โพธิเวชกุล 
2. อาจารย์ ดร.ชลลดา  ทองทวี* 2. อาจารย์ ดร.ชลลดา  ทองทวี* 
3. อาจารย์สุคนธจิต  วงษ์เผือก* 3. อาจารย์สุคนธจิต  วงษ์เผือก* 
4. อาจารย์ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์** 
5. อาจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์** 



 8 

โดยเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 
17/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการละคร  ฉบับปี พ.ศ. 2554 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอปรับปรุง หลักสูตร    
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ 
ขอเพ่ิมรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก แขนงด้านการจัดการการผลิตและด าเนินการ จ านวน 1 
รายวิชา คือ รายวิชา 614 458  ระบบการผลิตแบบลีน  

โดยเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี   
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์         

ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอปรับปรุง หลักสูตร    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระ
ในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเพ่ิมรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก แขนงด้านการบูรณาการและ
การประยุกต์ทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 614 458  ระบบการผลิต
แบบลีน  

โดยเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี   
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี              

ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั นสูงและนาโนเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. 2555  โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี    

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 

17/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุขั นสูงและนาโนเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปิดหลักสูตรใหม่ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปิดหลักสูตร 
 ไม่มี 
 
 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร  ลาภโนนเขวา* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร  ลาภโนนเขวา* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ  ยงวณิชย์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ  ยงวณิชย์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรดา  หล่อยืนยง 3. อาจารย์ ดร.นฤทธิ์  ตรีอ านรรค 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  วสันตกรณ ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  วสันตกรณ ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ สุขแสน 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ สุขแสน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การด าเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษา   

ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ครั งที่  1 9/2558 เมื่อวันที่             
14 ตุลาคม 2558 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 เพ่ือผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอน
ภาษาจีน และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจการสอนภาษาจีนได้เข้าศึกษาต่อ อีกทั งเพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ กับโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง นั น 

ในการนี  คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ปีการศึกษา 2559 ก าหนดรับนักศึกษาผู้มีความสามารถทางภาษาจีนจ านวน 28 คน โดยจะคัดเลือกจาก
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ (โควตาพิเศษ) สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ก าหนดรับนักศึกษาจ านวน 32 คน โดยจะคัดเลือกจากนักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 16 โรงเรียน คือ 

(1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 
(3) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
(4) โรงเรียนเจี ยนหัว 
(5) โรงเรียนราชินีบูรณะ 
(6) โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
(7) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
(8) โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ 
(9) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  

(10) โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
(11) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
(12) โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
(13) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
(14) โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
(15) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
(16) โรงเรียนสามพรานวิทยา 

ทั งนี  ได้ก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ทั ง 2 โครงการแล้ว      
ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนต่างๆ 
ของโครงการไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณบดี 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชา
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 และให้น าเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
โครงการต่อไป   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.2 ขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการจัดสอบในโครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั งที่ 12/2558 เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ได้ให้ความ
เห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 ไปแล้วนั น 

เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพดีและเป็นไปตามเป้าหมายการรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการจัดสอบในโครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้า
ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพ่ิม
พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี  

1. การด าเนินการจัดสอบรอบแรก 

สาขาวิชา ก าหนดการรับสมัครเดิม ก าหนดการรับสมัครที่ขอเปลี่ยนแปลง 
1. วิศวกรรมอุตสาหการ สิงหาคม-กันยายน 2558 สิงหาคม-พฤศจิกายน 2558 
2. วิศวกรรมเครื่องกล สิงหาคม-กันยายน 2558 สิงหาคม-พฤศจิกายน 2558 
3. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ  
    คอมพิวเตอร์ 

สิงหาคม-กันยายน 2558 สิงหาคม-พฤศจิกายน 2558 

4. ธุรกิจวิศวกรรม สิงหาคม-กันยายน 2558 สิงหาคม-พฤศจิกายน 2558 
 
2. การด าเนินการจัดสอบรอบสอง 

สาขาวิชา 
ก าหนดการเดิม ก าหนดการที่ขอเปลี่ยนแปลง 

รับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ รับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 
1. วิศวกรรมเครื่องกล พฤศจิกายน-

ธันวาคม 2558 
มกราคม 
2559 

มกราคม  
2559 

ธันวาคม 2558-
มกราคม 2559 

กุมภาพันธ์ 
2559 

กุมภาพันธ์ 
2559 

2. ธุรกิจวิศวกรรม พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2558 

กุมภาพันธ์ 
2559 

กุมภาพันธ์ 
2559 

ธันวาคม 2558-
มกราคม 2559 

กุมภาพันธ์ 
2559 

กุมภาพันธ์ 
2559 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงก าหนดการจัดสอบในโครงการ 
สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเสนอ และให้น าเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ (ใหม่) ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะ              
  และผลการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามค าสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  1910/2556 ลงวันที่  21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556             
ที่ 139/2557 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 และที่ 642/2558 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แต่งตั ง
คณะกรรมการก าหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตั งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป นั น 

เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2558  ดังนั น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองบริการการศึกษาจึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั งคณะกรรมการก าหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรู้
ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม่)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั งคณะกรรมการก าหนดนโยบายและวางแผน
โครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม่)           
โดยประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและผู้มีรายชื่อ ดังนี   

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.พรสวรรค์  ตรีพาสัย    กรรมการ 
    (คณะโบราณคดี) 
5. อาจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย     กรรมการ 
 (คณะอักษรศาสตร์) 
6. อาจารย์ชัยวัฒน์  แก้วพันงาม     กรรมการ 
 (คณะศึกษาศาสตร์) 
7. อาจารย์ศิริพร เผือกผ่อง     กรรมการ 
 (คณะวิทยาการจัดการ) 
8. อาจารย์สัญญา  สุขพูล      กรรมการ 

(ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ)    
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ  วัฒนา    กรรมการ 

 (ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)    
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10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม   กรรมการ 
 (ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)    

11. อาจารย์วรฐ  กายูรวัฒน์     กรรมการ 
(ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)  

12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  ชุมชอบ    กรรมการ 
(ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี)  

13.  อาจารย์นวลเพ็ญ  พ่วงพันสี     กรรมการ 
                         (ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี) 

14.  เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา จ านวน 3 คน    เลขานุการ 
และให้น าเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.2  คณะมัณฑนศิลป์ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 851/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 แต่งตั ง   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ เป็นกรรมการวิชาการ โดยมีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตั งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป นั น  

 เนื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ได้รับอนุญาต
ให้ลาออกจากต าแหน่งรองคณบดีตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ดังนั น เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง คณะมัณฑนศิลป์จึงประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการ
วิชาการ จาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ เป็น รองคณบดีฝ่ายบริหาร
พระราชวังสนามจันทร์ คณะมัณฑนศิลป์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมัณฑนศิลป์ ลาออกจากกรรมการวิชาการ และแต่งตั งรองคณบดีฝ่ายบริหารพระราชวังสนามจันทร์         
คณะมัณฑนศิลป์  เป็นกรรมการวิชาการ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการ ศึกษา                
คณะมัณฑนศิลป์ แล้วให้น าเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
  ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมอบหมายให้กองบริการการศึกษา
ตรวจสอบการก าหนดปฏิทินการศึกษาดังกล่าวอีกครั ง โดยเฉพาะการก าหนดปฏิทินที่ตรงกับวันที่อาจเป็น
วันหยุดชดเชยต่อเนื่องช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี พ.ศ. 2560 ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

ทั งนี  มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาจัดท าปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       
โดยก าหนดให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.5         เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี

การศึกษา 2557-2563 ครั้งที่ 2/2558 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั งที่ 12/2558 เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ได้ให้ความ
เห็นชอบการปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2557-2563 
ครั งที่ 1/2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี  

1. จ านวนหลักสูตรเมื่อสิ นปีการศึกษา 2563 ทั งสิ น 268 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 100 
หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 110 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 58 
หลักสูตร โดยจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาเป็นกลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 46 หลักสูตร กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 119 หลักสูตร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 105 หลักสูตร         
คิดเป็นสัดส่วน 0.71 : 2.48 : 1.81 จ าแนกตามประเภทหลักสูตรภาษาไทย 236 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 
32 หลักสูตร   

2. จ านวนนักศึกษาเมื่อสิ นปีการศึกษา 2563 รวมทั งสิ นจ านวน 40,747 คน จ าแนกเป็นระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 29,687 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 20 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 8,803 
คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 2,237 คน คิดเป็นสัดส่วนจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ไม่นับรวมจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติ) 70.20 : 29.80 (นักศึกษา
รวม จ านวน 39,042 คน) 

ทั งนี  การปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาจะมีการก าหนดแนวทางการด าเนินการโดย
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีละ 2 ครั ง ซึ่งคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้พิจารณาการเสนอขอปิดหลักสูตร/ปรับแผนและบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนหลักสูตร -
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แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557-2563 ครั งที่ 2/2558 ตามปฏิทินการปรับแผน
หลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา 

ในการนี  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงเสนอที่ ประชุม
คณบดีพิจารณาการปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2557-
2563 ครั งที่ 2/2558  ตามที่คณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอ เพ่ือให้คณะวิชา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานการจัดท าแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา
ต่อไป ดังนี  

1. การเสนอขอปิดหลักสูตร/ปรับแผน ดังนี  
1.1 การเสนอขอปิดหลักสูตร/ยกเลิกหลักสูตรใหม่ จ านวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 

(1) ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอยกเลิก
หลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
เนื่องจากไม่มีความคืบหน้าในการด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

(2) ระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร คือ คณะวิทยาศาสตร์ขอยกเลิกหลักสูตร
ใหม่ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  

(3) ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร คือ คณะวิทยาศาสตร์ขอยกเลิกหลักสูตร
ใหม่ คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  

ข้อ (2) และ (3) เนื่องจากภาควิชาชีววิทยาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับปรุง
หลักสูตรที่มีอยู่เดิมมีประโยชน์มากกว่าการจัดท าหลักสูตรใหม่เพ่ิมเติม 

1.2 การเสนอขอยุบรวมหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร โดยคณะวิทยาศาสตร์ขอยุบรวม      
“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิเคราะห์” เป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี”  ตั งแต่ปีการศึกษา 2559  

1.3  การเสนอขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา โดยบัณฑิตวิทยาลัยขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จ านวน 
1 หลักสูตร จาก “หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบเพ่ือการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์” เป็น “หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรม
และอสังหาริมทรัพย์” เพ่ือแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ต้องการบูรณาการการออกแบบและ        
การบริหารจัดการเข้าด้วยกัน สามารถสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษา และน าความรู้จากหลักสูตรไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ ซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ น 

1.4  การเสนอขอเลื่อนก าหนดการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท เนื่องจากด าเนินการ
ไม่ทันตามแผน จ านวน 7 หลักสูตร ดังนี  
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ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

การจัด  
การศึกษา 

ก าหนดการเปิด 
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

เดิม ใหม ่
บัณฑิตวิทยาลัย 
1. ศิลปมหาบณัฑติ นวัตกรรมการออกแบบและการ

จัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 
ไทย พิเศษ 1/2558 

 
1/2559 

 
2. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการธุรกิจสร้างสรรค ์ ไทย พิเศษ 1/2558 1/2559 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีการจดัการ ไทย ปกติ 1/2558 1/2561 

ไทย พิเศษ 1/2558 1/2561 
4. วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีการจดัการ นานาชาติ ปกติ 1/2558 1/2561 

นานาชาติ พิเศษ 1/2558 1/2561 
5. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวสัดุและการจัดการ ไทย ปกติ 1/2558 1/2562 
คณะอักษรศาสตร ์
6. อักษรศาสตรมหาบณัฑติ เอเชียตะวันออกศึกษา ไทย ปกติ 1/2558 1/2560 

ไทย พิเศษ 1/2558 1/2560 
  คณะโบราณคด ี

7. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มานุษยวิทยา ไทย ปกติ 1/2560 1/2565 
 

1.5 การเสนอขอปรับแผนการรับนักศึกษา จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี  

ที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท 
หลักสูตร 

การจัด 
การศึกษา 

 ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 

 คณะวิทยาศาสตร ์
1. ศึกษาศาสตรบัณฑิต/

สาขาวิชาฟิสิกส ์
ไทย ปกติ เดิม - 15 15 15 15 15 

ใหม ่ - 30 30 30 30 30 

พิเศษ เดิม - 15 15 15 15 15 
ใหม ่ - - - - - - 

 บัณฑิตศึกษา 
2. ศิลปมหาบณัฑติ/สาขาวิชา

นวัตกรรมการออกแบบและ
การจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย ์

ไทย พิเศษ 
เดิม 50 50 50 50 50 50 

ใหม ่ 15 15 15 15 15 15 

 คณะศึกษาศาสตร ์
3. ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ/ 

สาขาวิชาการออกก าลังกาย
กีฬาและนันทนาการ 

ไทย ปกติ เดิม 25 25 25 25 25 25 

ใหม ่ 20 20 20 20 20 20 

พิเศษ เดิม 25 25 25 25 25 25 

ใหม ่ 20 20 20 20 20 20 

2. การเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีเพ่ือบรรจุในแผนหลักสูตร-แผนการรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557-2563 จ านวน 1 หลักสูตร โดยก าหนดเปิดการสอน        
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดังนี  
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หลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท 
หลักสูตร 

การจัด 
การศึกษา 

จ านวนนักศึกษาใหม่/ปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

   วิทยาลัยนานาชาต ิ
 ศิลปบัณฑติ/สาขาวิชาทัศนศิลป ์ นานาชาติ พิเศษ - - - - 50 50 60 

 โดยวิทยาลัยนานาชาติได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ดังนี  
 (1) ความพร้อมด้านอาจารย์ผู้สอน 
 (2) ความพร้อมด้านกายภาพ 

- ห้องสมุดของคณะวิชาและส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ/
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์/วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้ 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการด้านประติมากรรมและ    

ภาพพิมพ์มีไม่เพียงพอ โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ การจัดสรรงบประมาณและประสานงานกับ          
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

- ห้องบรรยายขนาดบรรจุ 60 คน ไม่เพียงพอ โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ  ขอ
ใช้พื นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus ในเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณเมืองทองธานี (หากอาคาร
เรียนภายในส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2561) หรือหากอาคารเรียนที่ 
City Campus ยังไม่พร้อมใช้ วิทยาลัยนานาชาติจะด าเนินการเช่าพื นที่ ณ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก 
(CAT Telecom)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี  

1. ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร/ปรับแผน ดังนี  
1.1 การยกเลิกหลักสูตรใหม่ จ านวน 3 หลักสูตร คือ  

(1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) 

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  (หลักสูตรนานาชาติ) 
(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

1.2 การยุบรวมหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (เดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์) 

1.3 การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์  (เดิม หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบเพื่อการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์) 

1.4 การเลื่อนก าหนดการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 7 หลักสูตร คือ 
(1) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการ

โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 
(2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสร้างสรรค์ 
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(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตร

นานาชาติ) 
(5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการจัดการ 
(6) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกศึกษา 
(7)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 

1.5 การปรับแผนการรับนักศึกษา จ านวน 3 หลักสูตร คือ 
(1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(2) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการ

โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 
(3) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกก าลังกายกีฬาและ

นันทนาการ 
2. ส าหรับหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ/

อังกฤษ) ขอให้วิทยาลัยนานาชาติหารือร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์เกี่ยวกับรายละเอียด
ของการเปิดหลักสูตรใหม่/การจัดการเรียนการสอน และอ่ืนๆ ก่อนบรรจุเป็นหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีใน
แผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557-2563  

ทั งนี  เมื่อด าเนินการตามข้อ 2 แล้ว มอบหมายให้กองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
การปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2557 -2563 ครั งที่ 
2/2558 เพ่ือให้คณะวิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานการจัดท าแผน           
หลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 การเก็บค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
พ.ศ. 2558 ข้อ 7.3 ก าหนดให้กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนใน
รายวิชาที่นอกเหนือจากโครงสร้างหลักสูตร ให้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่เกินจาก 22 หน่วยกิต หรือ
นอกเหนือจากโครงสร้างหลักสูตรในอัตราตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในข้อ 7.3.1-7.3.5 นั น  

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วาระพิเศษ/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2558     
ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ 7.3 ของข้อบังคับดังกล่าว และมี
ข้อคิดเห็นว่า ไม่มีรายวิชานอกเหนือจากโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากหมวดวิชาเลือกเสรีระบุให้นักศึกษา
สามารถเลือกศึกษารายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ตามความสนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
การบังคับใช้ตามข้อ 7.3 จึงมีเฉพาะกรณีลงทะเบียนเรียนมากกว่า  22  หน่วยกิต โดยให้นักศึกษาจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่เกิน 22 หน่วยกิต ในอัตราตามกลุ่มสาขาวิชา/คณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด 
รวมถึงให้คณะวิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในส่วนของรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาพื นฐานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนข้ามคณะวิชา  โดยจัดเก็บ
อัตราค่าลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาพื นฐานในอัตราเดียวทุกคณะวิชา คือ หน่วยกิตละ 500  
บาท ส าหรับโครงการปกติ  
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ในการนี  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวและเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน กองแผนงานจึง
เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ดังนี  

1. ข้อ 7.3 ของข้อบังคับดังกล่าวที่ระบุถึงการลงทะเบียนในรายวิชาที่นอกเหนือจาก
โครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากไม่มีรายวิชาใดที่นอกเหนือจากโครงสร้างหลักสูตร จึงให้ถือว่าข้อบังคับดังกล่าวมี
เพียงการลงทะเบียนที่มากกว่า 22 หน่วยกิตเท่านั น โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต ให้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่เกินจาก 22 หน่วยกิต ในอัตราตามกลุ่มสาขาวิชา/คณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด   

2. รายวิชาศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาพื นฐานที่นักศึกษาลงทะเบียนข้ามคณะวิชาให้รวมถึง   
การลงทะเบียนในหมวดวิชาเลือกเสรีด้วย โดยจัดเก็บอัตราค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือ
รายวิชาพื นฐานในอัตราเดียวทุกคณะวิชาจากคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด คือ หน่วยกิตละ 500 บาท ส าหรับ
โครงการปกติ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี   

1. ให้ความเห็นชอบการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ข้อ 7.3 ให้ถือว่ามีเพียงการลงทะเบียนที่
มากกว่า 22 หน่วยกิตเท่านั น โดยนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต ให้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในส่วนที่เกินจาก 22 หน่วยกิต ในอัตราตามกลุ่มสาขาวิชา/คณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด   

2. มอบหมายให้กองนิติการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการเก็บอัตรา
ค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปหรือรายวิชาพื นฐานทีน่ักศึกษาลงทะเบียนข้ามคณะวิชาให้รวมถึงการ
ลงทะเบียนในหมวดวิชาเลือกเสรีในอัตราเดียวทุกคณะวิชาจากคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด คือ หน่วยกิตละ 500 
บาท ส าหรับโครงการปกติ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะมัณฑนศิลป์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง 
  ประเทศ (องค์การมหาชน)     
   
สรุปเรื่อง 

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะมัณฑนศิลป์และคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมจ านวน 11 แห่ง ได้แก่ 
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัย มหาสารคาม              
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรม     
สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิตได้      
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ าเภอบางไทร จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้งานหัตถกรรมไทยได้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบมี
หลักเกณฑ์ยิ่งขึ น โดยให้เยาวชนไดร้่วมเรียนรู้งานหัตถกรรมไทย ปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์ การสืบสาน และ
สร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ของงานจนสามารถพัฒนาต่อยอดงานหัตถกรรมได้ต่อไป  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.       

                       
 (นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

   
 
รายงานการประชุมฉบับนี  
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


