
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 23/2558 

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 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. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม   
5. อ.อ ามฤทธิ์   ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
6. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7. อ.ศศิธร  ศิลป์วุฒยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทน             

   คณบดีคณะโบราณคดี 
8. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
9. อ.ด าริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 

10. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
11. รศ.ดร.เกษร  จันทร์ศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ  
12. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
13. ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี 
3. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     
4. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
5. อ.ดร.บ ารุง  ช านาญเรือ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 
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ผู้ไม่มาประชุม  

1. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ลากิจไปต่างประเทศ 
2. รศ.วัฒนา  เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  ไปราชการต่างประเทศ 
4. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี  ไปราชการต่างประเทศ 
5. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไปราชการต่างประเทศ 
6. อ.ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ ผู้อ านวยการหอศิลป์  ติดราชการ  
7. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดราชการ  
8. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์  ติดราชการ 

เปิดประชุมเวลา 11.25 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 22/2558         

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ครั้งที่ 22/2558 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้บริหาร คณะวิชา/หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้

ด าเนินการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2558 ณ พระอารามหลวงวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 
ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งใน
ปีนี้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญถวายเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 859,874 บาท (แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
สี่บาทถ้วน) โดยวัดจะได้น าเงินท าบุญดังกล่าวไปบูรณะพระอารามหลวง และจัดการศึกษาของพระภิกษุ 
สามเณรต่อไป 

2.  มหาวิทยาลัยขอขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้แทนคณะวิชา/หน่วยงาน
และกองกิจการนักศึกษาที่ได้ด าเนินการตรวจสอบการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2557 พร้อมทั้งส่งมอบชุดครุยวิทยฐานะให้แก่บัณฑิตที่ส าเร็จ
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การศึกษาเป็นไปด้วยดี หากคณะวิชาหรือผู้ใดพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะขอให้แจ้งไปยังกองกิจการนักศึกษา
เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก  
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3  เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
ระเบียบวาระท่ี 2.3.1  รายงานสรุปผลโครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัย             

และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 
2558 (ครั้งที่ 3) หัวข้อ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2558 (ครั้งที่ 3) หัวข้อ แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม นั้น 

ในการนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือทราบรายงานสรุปผลการ
ประชุมโครงการดังกล่าว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4  เรื่องรับทราบด้านวิชาการ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระที่  2.5.1 บริษัท ทรัพย์พะเนียง จ ากัด มีความประสงค์จะบริจาคที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่บริษัท ทรัพย์พะเนียง จ ากัด โดยนายสิทธิเดช ศิริจินดาพันธ์ กรรมการแทน มีความ
ประสงค์จะบริจาคท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 8473 หนา้ส ารวจ 2762 ระวาง 4935 IV 6290 เนื้อท่ีประมาณ 117 ไร่ 
3 งาน 50 4/10 ตารางวา อยู่ที่ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้
ใช้ประโยชน์ร่วมกันส าหรับเป็นที่ทางสาธารณประโยชน์ โดยไม่มีค่าตอบแทนและเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น นั้น 
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เพ่ือให้การรับบริจาคที่ดินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน    
และพัฒนามีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินที่ได้รับ
บริจาค ผังเมือง ข้อก าหนดต่างๆ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงการของมหาวิทยาลัย และประโยชน์ที่จะได้รับ
ในอนาคต พร้อมนี้ได้แนบแนวทางการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการรับบริจาคที่ดินของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมาด้วยแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในเบื้องต้น เมื่อคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาการรับมอบที่ดินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จครบถ้วน จะได้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่มี 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
19/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ชานนท์  ไกรรส 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงค์กุล   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธนา  กองสุข* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์  เผ่าไทย* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณณา  ธิธรรมมา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณณา  ธิธรรมมา  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร  กาษรสุวรรณ* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร  กาษรสุวรรณ* 
5. อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว  5. อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว  
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
เครื่องเคลือบดินเผา ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตร           
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ         
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
18/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา          
การจัดการชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  คูวิจิตรจารุ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา  เพ็ญโรจน์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์  แก้วมณีชัย 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต 
5. อาจารย์ ดร.ธัชพงศ์  ชูศรี 5. อาจารย์ ดร.ธัชพงศ์  ชูศรี* 
 6. อาจารย์ ดร.สินี  หนองเต่าด า 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
**  หมายถึง ปรับคุณวุฒิการศึกษา 

 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2556 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ          

ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา         
การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์วันชัย  เจือบุญ* 1. อาจารย์วันชัย  เจือบุญ* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์สุดา  พุฒจร* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  พุฒจร*,** 
3. อาจารย์ ดร.สวรรยา  ธรรมอภิพล 3. อาจารย์ ดร.สวรรยา  ธรรมอภิพล 
4. อาจารย์สไบทิพย์  มงคลนิมิตร์ 4. อาจารย์สไบทิพย์  มงคลนิมิตร์ 
5. อาจารย์เลิศลักษณ์  เจริญสมบัติ 5. อาจารย์วราภรณ์  ศรีบุญ 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์เอกกฤต  เลิศวิทยาประดิษฐ์* 1. อาจารย์เอกกฤต  เลิศวิทยาประดิษฐ์* 
2. อาจารย์ปริญญา  หรุ่นโพธิ์* 2. อาจารย์ปริญญา  หรุ่นโพธิ์* 
3. อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์  ยางกลาง 3. อาจารย์เลิศลักษณ์  เจริญสมบัติ 
4. อาจารย์ศุภลักษณ์  ศรีส าอางค์ 4. อาจารย์ศุภลักษณ์  ศรีส าอางค์ 
5. อาจารย์รุ่งนภา  ชีวรัศมี 5. อาจารย์รุ่งนภา  ชีวรัศมี 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2556 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2557 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
19/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2557 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร             

ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ         
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  
 
 
 
 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์มธุรดา  กีฬา* 1. อาจารย์มธุรดา  กีฬา* 
2. อาจารย์ธนาวรรณ  บุทธิจักร* 2. อาจารย์ธนาวรรณ  บุทธิจักร* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวัฒน์  ชลอสันติสกุล 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวัฒน์  ชลอสันติสกุล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร  ภุมรินทร์   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร  ภุมรินทร์   
5. อาจารย์ ดร.สรารัตน์  มนต์ขลัง 5. อาจารย์กนกกาญจน์  ศศิวิมลฤทธิ์ 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
19/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า ฉบับปี            

พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
19/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์วัชราภรณ์  รวมธรรม* 1. อาจารย์วัชราภรณ์  รวมธรรม* 
2. อาจารย์ดาวรุ่ง  ศิลาอ่อน* 2. อาจารย์ดาวรุ่ง  ศิลาอ่อน* 
3. อาจารย์ยุภา  ปู่แตงอ่อน 3. อาจารย์ศิริชัย  เอียดมุสิก 
4. อาจารย์ศิรินทร์นภา  พุ่มแจ้ 4. อาจารย์ศิรินทร์นภา  พุ่มแจ้ 
5. อาจารย์มนัสนันท์  นพรัตน์ไมตรี 5. อาจารย์มนัสนันท์  นพรัตน์ไมตรี 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์คุณาดล  ศิลาฤดี* 1. อาจารย์คุณาดล  ศิลาฤดี* 
2. อาจารย์ ดร.ภวพล  คงชุม* 2. อาจารย์ ดร.ภวพล  คงชุม* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนวัช  บุญญภักดี 3. อาจารย์ ดร.เสาวภา เขียนงาม 
4. อาจารย์ชนม์  ภู่สุวรรณ  4. อาจารย์ชนม์  ภู่สุวรรณ  
5. อาจารย์ ดร.แก้วตา  ลิ้มเฮง 5. อาจารย์ ดร.แก้วตา  ลิ้มเฮง 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า ฉบับปี พ.ศ. 2555 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 โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ด าเนินโครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้า
ศึกษาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีรับตรง ประจ าปีการศึกษา 
2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่จะให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนา
ภูมิภาคของตนเอง อีกทั้งเพ่ือสร้างผู้น าและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและท างานในถิ่นฐานของ
ตนเอง จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน (โควตาจังหวัด) ประจ าปี
การศึกษา 2559 โดยจะคัดเลือกจากผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายใน
สถานศึกษา 9 จังหวัด (กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร) ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่          
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ
ใน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือสายศิลป์-ค านวณ (เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร) โดยมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมใน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 ก าหนดรับนักศึกษา 4 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้นจ านวน 160 คน คือ 

(1) สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน  50  คน 
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า จ านวน  30  คน 
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จ านวน  30  คน 
(4) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จ านวน  50  คน 

2. โครงการรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยจะคัดเลือกจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 

2.1  ประเภทผลการเรียนดี เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีผล
การเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษใน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 
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หรือสายศิลป์-ค านวณ (เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมใน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 
2.75  

2.2  ประเภททายาททางการเกษตร เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
หรือสายศิลป์-ค านวณ (เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมใน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อย
กว่า 2.50 และต้องมีหนังสือรับรองจากผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน หรือเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วน     
ต าบล) 

ก าหนดรับนักศึกษา 4 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้นจ านวน 150 คน คือ 
(1) สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน  40  คน 
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า จ านวน  30  คน 
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จ านวน  30  คน 
(4) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จ านวน  50  คน 

3. โครงการรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยจะคัดเลือกจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หรือสายศิลป์-ค านวณ 
(เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 2.50 ก าหนดรับนักศึกษา 4 สาขาวิชา 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 60 คน คือ 

(1) สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน  10  คน 
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า จ านวน  10  คน 
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จ านวน  10  คน 
(4) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จ านวน  30  คน 

ทั้งนี้ ได้ก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการ
ได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการ      
ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบโครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาใน      
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2559 
จ านวน 3 โครงการ และให้น าเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.2 โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
  ปีการศึกษา 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ครั้ งที่  20/2558 เมื่อวันที่                
11 พฤศจิกายน 2558 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา        
ปีการศึกษา 2559 เพ่ือผลิตบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป     
ที่สนใจให้มีความสามารถประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการศึกษา และมีคุณธรรมจริยธรรมในการเลือก
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เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการประกอบอาชีพ     
อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ นั้น 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ก าหนดรับนักศึกษาจ านวน 130 คน โดยจะคัดเลือกจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

ทั้งนี้  ได้ก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ ในโครงการแล้ว               
ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนต่างๆ 
ของโครงการไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณบดี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และให้น าเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.3 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรภาคปกติ 
  และหลักสูตรนานาชาติ  และหลักสูตรโครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ            

ปีการศึกษา 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยประสงค์จะด าเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในบัณฑิต
วิทยาลัย หลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรโครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ         
ปีการศึกษา 2559 เพ่ือคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติตรงตามความต้องการที่
คณะวิชาก าหนด และเพ่ือให้กระบวนการรับสมัครและจัดระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน นั้น 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้เปิดสอนหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรโครงการพิเศษ และโครงการ
พิเศษตามความร่วมมือ (รับสมัครเฉพาะบุคลากรจากหน่วยงานที่ต้นสังกัดมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร)  

ทั้งนี้  ได้ก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว          
ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนต่างๆ 
ของโครงการไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณบดี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ  และหลักสูตรโครงการพิเศษและหลักสูตร
นานาชาติ ปีการศึกษา 2559 โดยมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยปรับแก้โครงการหน้า 5 และหน้า 7 ในส่วนของ
ปีทีเ่ริ่มใช้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย จาก “ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป” เป็น “ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป” ก่อนน าเสนออธิการบดีพิจารณา
อนุมัติโครงการต่อไป   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.4 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พุทธศักราช 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4             
ปีการศึกษา 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2558 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พุทธศักราช 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โดยมีระยะเวลา
ด าเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 - มีนาคม 2559 เพ่ือคัดสรรนักเรียนที่มีคุณสมบัติและคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อีกทั้งเพ่ือเป็นสวัสดิการการศึกษาของบุตรอาจารย์ 
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัย นั้น  

ในการนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการรับนักเรียน
เข้าศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ก าหนดรับนักเรียน ดังนี้  
 1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  จ านวน   120  คน 
 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  จ านวน   30  คน 

ทั้งนี้ ได้ก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว                
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษา    
ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โดยมอบหมายให้กองนิติการตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วน
ของอัตราค่าตอบแทนตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557 ก่อนน าเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป   
 ทั้งนี้ ประธานมอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์ตรวจสอบหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในโครงการ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.5 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการสืบสานภาษาไทย       
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559                     
(เฉพาะโรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ด าเนินโครงการสืบสานภาษาไทยช่วงที่ 5 
เป็นเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2555-2559) เพื่อส่งเสริมและคัดเลือกนักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตกที่มี
ความถนัดทางภาษาไทย และรักที่จะเป็นครูภาษาไทยเข้าศึกษาในโครงการสืบสานภาษาไทย โดยได้รับการ
ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมบางรายการตลอดหลักสูตร นั้น 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการด าเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการสืบสานภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2559 (เฉพาะโรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี) โดยก าหนดรับนักศึกษาจ านวนไม่เกิน 16 คน 
ก าหนดสิทธิพิเศษและเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาส าหรับผู้ได้รับคัดเลือก ดังนี้ 

1. ได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าธรรมเนียม
พิเศษของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขว่า นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนถึงเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ได้เกรดเฉลี่ย
ประจ าภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75 ภาคการศึกษาใดไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้จะถูกงดทุนในภาคการศึกษา
ถัดไป และหากมีผลการเรียนในภาคการศึกษาใดถึงเกณฑ์ที่ก าหนดจะให้รับทุนอีกในภาคการศึกษาถัดไป 

2. ผู้ใดได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องท าสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัย ผู้ที่ออก
กลางคัน (ยกเว้นถึงแก่กรรม) ต้องชดใช้มูลค่าทุนพร้อมดอกเบี้ยตามจ านวนต้นทุนที่ได้รับการยกเว้นมาแล้ว
ทั้งหมดคืนแก่มหาวิทยาลัย (คณะศึกษาศาสตร์) 

3. กรณีที่นักศึกษาในโครงการมีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี อาจจะได้รับการ
พิจารณาให้ได้รับทุนที่คณะศึกษาศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพิ่มข้ึนเป็นการเฉพาะได้  

4. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการดังกล่าวจะเปลี่ยนสาขาวิชาเอกหรือย้ายคณะวิชาไม่ได้ 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว            

ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนต่างๆ 
ของโครงการไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณบดี  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โครงการสืบสานภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 
(เฉพาะโรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด) และให้น าเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป   

ทั้งนี้  มอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการดังกล่าว             
(ปีการศึกษา 2555-2559) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการขออนุมัติโครงการในคราวต่อไป  
 
 



 14 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการรับมอบที่ดินที่มีผู้อุทิศให้แก่ 
  มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่บริษัท ทรัพย์พะเนียง จ ากัด โดยนายสิทธิเดช ศิริจินดาพันธ์ กรรมการแทน มีความ
ประสงค์จะบริจาคท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 8473 หน้าส ารวจ 2762 ระวาง 4935 IV 6290 เนื้อท่ีประมาณ 117 ไร่ 
3 งาน 50 4/10 ตารางวา อยู่ที่ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้
ใช้ประโยชน์ร่วมกันส าหรับเป็นที่ทางสาธารณประโยชน์ โดยไม่มีค่าตอบแทนและเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น นั้น 

เพ่ือให้การรับบริจาคที่ดินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อกฎหมาย        
และระเบียบราชการ รวมถึงมหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวอย่างเหมาะสม กองแผนงานจึง
เสนอทีป่ระชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการรับมอบที่ดินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย       

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการรับมอบที่ดินที่มี 
ผู้อทุิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและผู้มีรายชื่อ ดังนี้  
 1. นายไกรฤทธิ์  บุณยเกียรต ิ ประธานกรรมการ 
 2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
 3. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
 4. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
 5. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 6. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  บุญวาศ กรรมการ 
 8. ผู้อ านวยการกองนิติการ กรรมการ 
 9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 

10. ผู้อ านวยการกองแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. หัวหน้างานวางผังแม่บท กองแผนงาน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 

และให้น าเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.2  คณะอักษรศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 
สรุปเรื่อง 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1002/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 แต่งตั้ง         
ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นั้น  

เนื่องจากคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารจัดการรายวิชามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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(ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไ ป ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 19/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป 
และให้น าเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2557 ได้ให้ความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตร               
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ในลักษณะ
โครงการพิเศษ นั้น 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) โดยผ่านการพิจารณา
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 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่  ..) และให้น าเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา        

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
  (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา                  

คณะวิทยาศาสตร์ 
(วาระลับ) 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.5         เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โครงการ Campus Agreement 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการ Campus Agreement ของบริษัท Microsoft โดยมี
ก าหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ในโครงการดังกล่าว และบริษัท      
เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) ได้เสนอราคา Campus Agreement (1 year) จ านวนเงิน 941,600 บาท (เก้าแสน
สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สรุปจ านวนเงิน          
ค่าซอฟต์แวร์จ าแนกตามหน่วยงาน ซึ่งคิดจ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ศูนย์คอมพิวเตอร์สนับสนุนจ านวนเงินค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 50% ของทุกหน่วยงาน     
รวมเป็นเงิน 456,676 บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) และศูนย์คอมพิวเตอร์จ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของหน่วยงานเป็นเงิน 28,248 บาท (สองหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) 

2. หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 50% รวมทุกหน่วยงานเป็นเงิน 456,676 บาท 
(สี่แสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โครงการ Campus 
Agreement ของบริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงิน 941,600 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อย
บาทถ้วน) ตามท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอมาในข้อ 1 – ข้อ 2 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่าย   
  ส าหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 ได้ให้ความเห็นชอบ
ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าลิขสิทธิ์การจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายส าหรับให้บริการ
นักศึกษา (Antivirus) โดยให้คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว       
โดยจ าแนกตามหน่วยงานซึ่งคิดจ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% นั้น 

ในการนี้ บริษัท แอมโปไมโครซิส จ ากัด ได้เสนอราคาค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรักษา        
ความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายส าหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) จ านวนเงิน 587,430 บาท (ห้าแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สรุปจ านวนเงินค่าซอฟต์แวร์จ าแนกตาม
หน่วยงาน ซึ่งคิดจ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ศูนย์คอมพิวเตอร์สนับสนุนจ านวนเงินค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 50% ของทุกหน่วยงาน     
รวมเป็นเงิน 284,890 บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และศูนย์คอมพิวเตอร์จ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของหน่วยงานเป็นเงิน 17,650 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

2. หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 50% รวมทุกหน่วยงานเป็นเงิน 284,890 บาท 
(สองแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัย
ของเครื่องลูกข่ายส าหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) ของบริษัท แอมโปไมโครซิส จ ากัด จ านวนเงิน 
587,430 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)  ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอมาในข้อ 1 – ข้อ 2 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับ

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว1322 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2558 ได้แจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย
พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนดังกล่าว เพ่ือเป็นการเฉลิม
ฉลองพระชนมายุครบ 48 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยส่งเสริมให้
เยาวชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและจังหวัดที่มีอัตราการศึกษาต่อในระดับต่ า ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้
สามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา นั้น 

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ 
ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย เช่น ค่าบ ารุงส่วนกลางมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงห้องสมุด ค่าบ ารุง
การให้บริการคอมพิวเตอร์ ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา ค่าบริการสุขภาพ เป็นต้น ตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษา
ผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางสาวน้ าอ้อย  จายะกัณร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

2. นางสาวรัตนา  พรมอุบล นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. นางสาวศรัญญา  อรรถสิทธิ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ 
ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย เช่น ค่าบ ารุงส่วนกลางมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงห้องสมุด ค่าบ ารุง
การให้บริการคอมพิวเตอร์ ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา ค่าบริการสุขภาพ เป็นต้น ตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษา
ผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จ านวน 3 ราย ตามท่ีกองกิจการนักศึกษาเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 วิทยาลัยนานาชาติขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่
นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร               
กับ ESC Rennes School of Business  สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ ESC Rennes School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส จ านวน 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2557 นั้น 

ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน
ให้แก่นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ ESC Rennes School of 
Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส จ านวน 4 ราย ซึ่งจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 
รายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จ านวน 4 รายวิชา คิดเป็น 12  
หน่วยกิต ดังนี้ 
 1. Miss Pauline  SIBONI 
 2. Miss Sarah  BOUCHAREB 
 3. Mr. Vivien  MOUSSION 
 4. Mr. Vincent  DUREY 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ ESC 
Rennes School of Business  สาธารณรัฐฝรั่งเศส จ านวน 4 ราย ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบโครงข่าย               
  และให้บริการโทรคมนาคม ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับบริษัท                   
  กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
   
สรุปเรื่อง 

ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยจะลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบโครงข่าย และให้บริการโทรคมนาคมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และนายชัยยุทธ  สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมพิธี     
ลงนามในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2   เรื่องที่รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง  

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้  
1. มหาวิทยาลัยก าหนดจัดงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจ าปี พ.ศ. 2558 ในวันอังคารที ่

8 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพ่ือร าลึกและเผยแพร่เกียรติคุณของพระยาอนุมาน    
ราชธน ปราชญ์แห่งสยาม ผู้อ านวยการ (อธิการบดี) คนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งภายในงานมีการจัด
กิจกรรมการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย การประกวดดนตรีไทย ดุริยวาทิน ศิลปากร ครั้งที่ 1 การมอบ
รางวัลวรรณกรรมและรางวัลการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย การเสวนาเรื่อง “พบนักแปลวรรณกรรม 
รางวัลพระยาอนุมานราชธน” การออกร้านจ าหน่ายหนังสือและของที่ระลึก การจ าหน่ายอาหารและขนม       
จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

2. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอขอบคุณคณะมัณฑนศิลป์ที่ได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว    
และกีฬาด าเนินกิจกรรมออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับมัคคุเทศก์ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบและแสดงถึงภาพลักษณ์
ของมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีทีม่หาวิทยาลัยจะได้ร่วมด าเนินโครงการอ่ืนๆ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ต่อไป 

3. เนื่องในโอกาสใกล้เทศกาลปีใหม่ มหาวิทยาลัยขอมอบบัตรอวยพร ส.ค.ส. ประจ าปี 2559 
ให้กับผู้บริหาร ซึ่งบัตรอวยพรดังกล่าวเป็นผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ และศาสตราจารย์
เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า ศิลปินแห่งชาติ เพ่ือเชิดชูเกียรติและร าลึกถึงบุคคลผู้ทรงคุณค่าของวงการศิลปะใน
ประเทศไทย หากผู้บริหารท่านใดมีความประสงค์บัตรอวยพรเพ่ิมเติม ขอให้แจ้งไปยังรองอธิการบดี          
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมเพ่ือจะได้ด าเนินการจัดพิมพ์และจ าหน่ายต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5.3   การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษามหาราชา “THE ROYAL 
CELEBRATION CONCERT” 

 

สรุปเรื่อง 
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากรร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมก าหนดจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 88 
พรรษามหาราชา “THE ROYAL CELEBRATION CONCERT” ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 20.00 น.    
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอุทิศพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน ยังความผาสุกให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าบน
แผ่นดินไทยตลอดมา ซึ่งการแสดงดนตรีบรรเลงโดยวงดุริยางค์เครื่องลม Feroci และได้รับเกียรติจากวาทยกร
และนักประพันธ์เพลงรับเชิญระดับโลก Maestro Yasuhide Lto จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมการแสดง
ดังกล่าว 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 12.25 น. 
  

               
(นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


