
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 4/2558 

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ 2558 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  

  และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
3. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร 
4. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
6. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
7. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
8. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

  แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
9. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

10. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
11. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
12. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
13. ผศ.ดร.สมชาย  สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร 
14. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
15. รศ.ดร.จุไรรัตน   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
16. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
17. อ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ รองคณบดีฝายวิชาการ       

  รักษาราชการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
18. อ.มานพ  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
19. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิร ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
20. ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
21. ผศ.ดร.อริศร   เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
22. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 
23. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย 

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุร ี
2. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
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3. ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุร ี

ผูไมมาประชุม 

1. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ติดราชการ 
3. อ.ดําริห   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ติดราชการ 
4. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลาปวย 

เปดประชุมเวลา 10.50 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2558           

เมื่อวันอังคารท่ี 10 กุมภาพันธ 2558  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ 2558 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2558           

เมื่อวันอังคารท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ 2558 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบจํานวน 2 เรื่อง ดังตอไปน้ี 
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความช่ืนชมและยินดีกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการจัดการแสดง

ละครเพลงหุนกระบอกไทยรวมสมัย เรื่อง “พันทายนรสิงห เดอะมิวสิคัลพัพเพท” ในการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 8 : บูรณาการ
ศาสตรและศิลป” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิม         
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 
โดยสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

2. มหาวิทยาลัยขอแสดงความช่ืนชมและยินดีกับคณะเภสัชศาสตรในพิธีเปดคลินิกเวชกรรม
ชุมชนอบอุน ศิลปากร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 ณ อาคารเภสัชศาลา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหบริการในการรักษาพยาบาลและบริการทางเภสัชกรรมแกนักศึกษาและประชาชนในชุมชน
ใกลเคียง รวมถึงเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการในสถานบริการใหเช่ือมโยงกับระบบประกันสุขภาพถวนหนา 
ทั้งน้ี ประธานขอความรวมมือใหคณะวิชา/หนวยงานประชาสัมพันธเชิญชวนใหนักศึกษา บุคลากร และ
คณาจารย เขารับบริการในคลินิกดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังน้ี 
1. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาค

การศึกษาตน ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 600 101-55 Communicative English for 
Applied Science กลุม 18 ของนักศึกษาจํานวน 9 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการจัดทําสรุปผลคะแนน 
ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 
20 มกราคม 2558 
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2. คณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2557 จํานวน 5 รายวิชา คือ  

2.1 รายวิชา 084 103 Computer Information Technology and Communication 
ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกเกรด 

2.2 รายวิชา 511 104 Calculus for Engineers I ของนักศึกษาจํานวน 5 ราย เน่ืองจาก
เกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนน 

2.3 รายวิชา 511 282 Engineering Mathematics ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย เน่ืองจาก
เกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน 

2.4 รายวิชา 520 391 Research Method ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิด
ความผิดพลาดในการกรอกคะแนน 

รายวิชาที่ 2.1-2.4 ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558  

2.5 รายวิชา 517 342 Data Communication and Network ของนักศึกษาจํานวน 1 
ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนของอาจารยผูสอน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก               
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2558 

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการใหคะแนนและคาระดับของนักศึกษา ซึ่งได
ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 จํานวน 2 รายวิชา คือ 

3.1 รายวิชา 802 408 เตรียมจุลนิพนธ ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย  
3.2 รายวิชา 802 107 ภาพและเสียงดิจิทัล ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 

4. คณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2557 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 2/2558 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 จํานวน 4 รายวิชา คือ 

4.1 รายวิชา 081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กลุม 1209 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
เน่ืองจากนักศึกษาสงรายงานไมครบถวน 

4.2 รายวิชา 761 209 การเงินธุรกิจ กลุม 1201 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจาก
นักศึกษาปวยจึงขาดการสอบปลายภาค 

4.3 รายวิชา 762 202 การตลาดบริการ กลุม 1201 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
เน่ืองจากนักศึกษาปวยจึงขาดการสอบปลายภาค 

4.4 รายวิชา 765 201 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการทองเที่ยว กลุม 1201 
ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากนักศึกษาปวยจึงขาดการสอบปลายภาค 

5. คณะโบราณคดีประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 333 351 History of Hindi Literature ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
เน่ืองจากอาจารยผูสอนพบสมุดแบบฝกหัดของนักศึกษาภายหลังจากการพิจารณาคะแนนแลว ซึ่งไดผานการ
เวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 
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6. คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2557 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ 2558 จํานวน 2 รายวิชา คือ 

6.1 รายวิชา 081 102 English for Everyday Use ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 
เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน 

6.2 รายวิชา 083 104 Sport Education ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากอาจารย
ผูสอนสงผลการศึกษาลาชาจึงทําใหคา I เปลี่ยนเปน F อัตโนมัติ 

7. คณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน                     
ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 263 107 การกอสรางอาคาร 3 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา           
คณะสถาปตยกรรมศาสตรครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 

8. คณะเภสัชศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 565 355 เภสัชบําบัด 1 (หลักสูตร 2552) (6 ป) ของนักศึกษาจํานวน 1 
ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการคํานวณผลการศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตรครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 

9. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา      
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 214 101 ศิลปกรรมไทยศึกษาพื้นฐาน 
ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการตรวจรับผลงานแกไขคา I จึงเกิดความ
คลาดเคลื่อนในการสงรายงานผลการศึกษา ซึ่งไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา          
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ 
คณะโบราณคดี คณะศึกษาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 รายงานผลการจัดทําวารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปท่ี 7 พ.ศ. 2557 
     

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 ไดรับทราบพรอม

ทั้งแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยที่วารสารอิเล็กทรอนิกส (Veridian E-Journal) ไดรับการคัดเลือกเขาสู
ฐานขอมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) โดยการดําเนินการจัดทําวารสารดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย และ
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เพื่อเปนแหลงกลางในการเผยแพรผลงานวิชาการใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับชาติหรือระดับสากลและ
เสริมสรางศักยภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา น้ัน 

ในการน้ี ป พ.ศ. 2556 วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ที่ไดรับการคัดเลือกเขาสู
ฐานขอมูล TCI มีคา Impact Factors 0.132 และบัณฑิตวิทยาลัยไดรายงานผลการจัดทําวารสารวิชาการ 
Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปที่ 7 พ.ศ. 2557 โดยมีบทความที่ไดรับการ
พิจารณาใหเผยแพร ดังน้ี  

1. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University รวมจํานวนบทความ
ทั้งหมด 313 บทความ ดังน้ี 

- ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ จํานวน 3 ฉบับ/ป รวมจํานวน 273 
บทความ โดยเปนบทความกลุมมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร จํานวน 236 บทความ และบทความกลุมศิลปะ
และการออกแบบ จํานวน 37 บทความ 

- ฉบับ International จํานวน 2 ฉบับ/ป รวมจํานวน 40 บทความ 
2. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology, Silpakorn 

University จํานวน 6 ฉบับ/ป รวมจํานวนบทความทั้งหมด 34 บทความ 
โดยผูสนใจสามารถศึกษาคนควาไดทีเ่ว็บไซต ดังน้ี 
1. http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad ในเมนูดานซาย Veridian E-Journal ป 57  
2. http://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/issue/archive 
อน่ึง สําหรับการเปดรับบทความวารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn 

University ป พ.ศ. 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ เ ว็บไซต http://mis.graduate.su.ac.th/ 
newgrad ในเมนูดานซาย Veridian E-Journal ป 58 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.2 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติการ

บันทึกชั่วโมงกิจกรรม ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และประกาศกอง
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑพิจารณาชั่วโมงกิจกรรม 
เพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา ฉบับลงวันท่ี 12
มกราคม พ.ศ. 2558 

     
สรุปเรื่อง 

ดวยกองกิจการนักศึกษาจะจัดทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย
พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบประกาศกองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกช่ัวโมงกิจกรรม ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ
ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑพิจารณาช่ัวโมงกิจกรรม เพื่อกําหนดแนว
ปฏิบัติการบันทึกช่ัวโมงกิจกรรมนักศึกษา ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ หากคณะวิชาประสงคสงโครงการ/กิจกรรมเพื่อบันทึกช่ัวโมงกิจกรรมขอให
สงขอมูลไปยังกองกิจการนักศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2550 โดยมีสาระในการปรับปรุง
แกไขคือ ขอยกเลิกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 621 381               
กลยุทธการแกไขปญหาเชิงสรางสรรคในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2550 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ             

โลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร       
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแกไขคือ  

1. ขอเพิ่มแขนงดานวัสดุและกระบวนการผลิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก จํานวน 4 
รายวิชา ดังน้ี 

1.1  รายวิชา 614 312 วิศวกรรมเครื่องมือกล 
1.2  รายวิชา 614 411 โลหะวิทยา 
1.3  รายวิชา 614 412 ปฏิบัติการโลหะวิทยา 
1.4  รายวิชา 614 414 การออกแบบแมพิมพเบื้องตน 
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2. ขอเปดรายวิชาใหมในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา           
619 322 การออกแบบระบบโลจิสติกส 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมกราคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
15/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

  

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล* 
2. อาจารยวรวุฒ ิ มั่นสุขผล* 2. อาจารยวรวุฒ ิ มั่นสุขผล* 
3. อาจารยสิทธิชัย  ลายเสมา 3. อาจารยสิทธิชัย  ลายเสมา 
4. อาจารยมณฑิรา  พันธุอน 4. อาจารยมณฑิรา  พันธุอน 
5. รองศาสตราจารยวนิดา  จึงประสิทธ์ิ 5. อาจารย ดร.จุรีรัตน  สืบตระกูล 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา  ฉบับป พ.ศ. 2557 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤต
ศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤต
ศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. รองศาสตราจารย ดร.สําเนียง เลื่อมใส* 1. รองศาสตราจารย ดร.สําเนียง เลื่อมใส* 
2. รองศาสตราจารย ดร.บํารุง คําเอก* 2. รองศาสตราจารย ดร.บํารุง คําเอก 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ* 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา 
5. อาจารย ดร.ชัยณรงค กลิ่นนอย 5. อาจารย ดร.ชัยณรงค กลิ่นนอย* 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. รองศาสตราจารย ดร.สําเนียง  เลื่อมใส* 1. รองศาสตราจารย ดร.สําเนียง  เลื่อมใส* 
2. รองศาสตราจารย ดร.บํารุง  คําเอก* 2. รองศาสตราจารย ดร.บํารุง  คําเอก 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ  มั่งมีสุขศิร*ิ 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ  มั่งมีสุขศิร*ิ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน  ประพันธวิทยา 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน  ประพันธวิทยา 
5. อาจารย ดร.ชัยณรงค  กลิ่นนอย 5. อาจารย ดร.ชัยณรงค  กลิ่นนอย* 
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โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.6 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับป 
พ.ศ. 2556 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมกราคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
2/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา            
การจัดการชุมชน ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังน้ี  

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารย ดร.ณัฐพงศ  บุญเหลือ* 1. อาจารยกิตติ  วิสารกาญจน* 
2. อาจารย ดร.ศักดิพันธ  ตันวิมลรัตน* 2. อาจารยวุฒิชัย อารักษโพชฌงค 
3. อาจารยเลิศลักษณ  เจริญสมบัติ 3. อาจารยฐิติรุจ จันทรมหา 
4. อาจารยสุรภัทร  พิไชยแพทย 4. อาจารยสุรภัทร  พิไชยแพทย* 
5. อาจารยวรพล  พินิจ 5. อาจารยวรพล  พินิจ 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ  * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 ** ขอเปลี่ยนแปลงคํานําหนาชื่อ จากเดิม ผูชวยศาสตราจารย เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.            

และเพ่ิมเติมคุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา และปท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมกราคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
2/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการชุมชน ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว ฉบับป 
พ.ศ. 2555 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา       
การจัดการการทองเที่ยว ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 60 รายวิชา 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

  

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารยวันชัย เจือบุญ*   1. อาจารยวันชัย เจือบุญ*   
2. ผูชวยศาสตราจารยทิพยสุดา พุฒจร* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยสุดา พุฒจร*/** 
3. อาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล 3. อาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล 
4. อาจารยสไบทิพย  มงคลนิมิตร 4. อาจารยสไบทิพย  มงคลนิมิตร 
5. อาจารยวราภรณ  ศรีบุญ 5. อาจารยเลิศลักษณ  เจริญสมบัติ   
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป 
พ.ศ. 2555 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ  
ขอเปดรายวิชาใหม ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 614 362 การประยุกต
คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม  

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

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 โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรีในโครงการรับ

นักศึกษาอักษรศาสตรเพ่ิมพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) 
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะอักษรศาสตรไดดําเนินโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี
ในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตรเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) ต้ังแตปการศึกษา 2547 
ซึ่งเปนหลักสูตรสหวิทยาการที่ใหความรูเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชีย การบูรณาการความรูดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และศิลปวัฒนธรรม พรอมทั้งพัฒนาทักษะดานภาษาเอเชียเพื่อสรางบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
เฉพาะทาง น้ัน 
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 ในการน้ี คณะอักษรศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินโครงการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรีในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตรเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
(โครงการพิเศษ) คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 โดยจะคัดเลือกจาก
ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาและเปนผูที่มีคะแนนสอบวัดความรูจากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ประกอบดวย คะแนนผลการสอบ O-NET จํานวน 3 รายวิชา คือ 01 
ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา 03 ภาษาอังกฤษ และคะแนนผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ที่มีอายุการใชงาน
ตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งน้ี กําหนดรับนักศึกษาจํานวน 200 คน แบงเปน 4 กลุมภาษา ดังน้ี 

1. ภาษาเกาหลี จํานวน 30 คน 
2. ภาษาจีน จํานวน 70 คน 
3. ภาษาญี่ปุน จํานวน 70 คน 
4. ภาษาเวียดนาม จํานวน 30 คน 
อน่ึง ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการและไดผานความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2558 แลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา          
ระดับปริญญาตรีในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตรเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ)           
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 ตามที่คณะอักษรศาสตรเสนอ และให
นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.2 โครงการรับนักเรียนผูมีความสามารถดานกีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ปการศึกษา 2558-2562 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่กองกิจการนักศึกษาโดยคณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนิน
โครงการรับนักเรียนผูมีความสามารถดานกีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแตปการศึกษา 2540 (ซึ่งมี
การงดดําเนินโครงการในบางปการศึกษา) โดยนักศึกษาโครงการไดสรางผลงานดานการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยใหเปนที่ประจักษในนามมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 9 ราย และยังเขารวมใน
การแขงขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติอีกหลายรายการ น้ัน 

ในการน้ี กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินโครงการรับนักเรียนผูมี
ความสามารถดานกีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2558-2562 เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนผู
มีความสามารถดานกีฬาไดเขาศึกษา เปนกําลังสําคัญในการสงเสริมและพัฒนากีฬา สรางช่ือเสียงและเผยแพร
เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีคณะวิชาที่เขารวมโครงการ จํานวน 14 คณะวิชา โดยจะคัดเลือก
จากผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาและไดรับรางวัลจากการแขงขันกีฬาระดับชาติ
หรือนานาชาติ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยศิลปากรเห็นสมควร 

ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการรับนักเรียนผูมี
ความสามารถดานกีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2558-2562 โดยมอบหมายให           
กองกิจการนักศึกษาประสานงานกับกองนิติการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดคาใชจายตางๆ ของโครงการให
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 
กอนนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 ทั้งน้ี ในปตอไปขอใหกองกิจการนักศึกษานําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ
การกําหนดอัตราคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาในโครงการดังกลาวปตอป  
 อน่ึง คณะวิชาที่มีการดําเนินโครงการรับนักศึกษาขอใหตรวจสอบอัตราคาใชจายในการ
คัดเลือกเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวดวย  
 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง  ๆ
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของ

กับการเรียนการสอนในสวนของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ไดรับทราบ
รูปแบบการจัดทําประกาศกําหนดอัตราคาใชจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จํานวน 2 รูปแบบ โดยใหใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ   
แตละคณะวิชาตอไป น้ัน 

ในการน้ี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ตามขอ 13 ของระเบียบดังกลาว ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารย 

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ี ท่ี
เก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะมัณฑนศิลป 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ไดรับทราบ
รูปแบบการจัดทําประกาศกําหนดอัตราคาใชจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงิน
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รายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จํานวน 2 รูปแบบ โดยใหใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ   
แตละคณะวิชาตอไป น้ัน 

ในการน้ี คณะมัณฑนศิลปไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนอาจารย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนในสวนของคณะมัณฑนศิลป ตามขอ 13 ของระเบียบดังกลาว ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการ
แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะมัณฑนศิลป และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย “กองทุนถาวร นันทพร ณิชากร 

หาญพานิชกิจ เพ่ือ นางสาวธัญวรัตม หาญพานิชกิจ (ฝน)” พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะมัณฑนศิลปไดรับเงินบริจาคจากนางนันทพร หาญพานิชกิจ และครอบครัว จํานวน 
100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) เพื่อจัดต้ังกองทุน “ถาวร นันทพร ณิชากร หาญพานิชกิจ เพื่อ นางสาวธัญวรัตม 
หาญพานิชกิจ (ฝน)” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนําเฉพาะดอกผลของกองทุนมาจัดสรรเปนทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. เปนผูมีผลการเรียนดี มีความขยันหมั่นเพียร 
2. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย  
3. เปนผูขาดแคลนทุนทรัพย 
ในการน้ี คณะมัณฑนศิลปไดเสนอพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย 

“กองทุนถาวร นันทพร ณิชากร หาญพานิชกิจ เพื่อ นางสาวธัญวรัตม หาญพานิชกิจ (ฝน)” พ.ศ. .... ซึ่งผาน
การพิจารณาจากกองนิติการแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย 
“กองทุนถาวร นันทพร ณิชากร หาญพานิชกิจ เพื่อ นางสาวธัญวรัตม หาญพานิชกิจ (ฝน)” พ.ศ. .... และให
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจา
สุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 ไดใหความ
เห็นชอบในหลักการของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ 
ดิศกุล พ.ศ. .... โดยมอบหมายใหกองนิติการประสานงานกับรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา และ         
คณะโบราณคดี ในการพิจารณาเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจา             
สุภัทรดิศ ดิศกุล กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป น้ัน 
  ในการน้ี กองนิติการไดประสานงานกับรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา และคณบดี       
คณะโบราณคดี เพื่อพิจารณาปรับปรุง (ราง) ระเบียบดังกลาวแลว ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมโดยไมนําระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับทุนโบราณคดีทัศนาจรของบัณฑิตวิทยาลัยมารวมไวใน (ราง) ระเบียบดังกลาว             
กองนิติการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน 
ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. .... ที่ปรับแกไขแลวอีกครั้ง  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
กองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. .... และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.5 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ัง

กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของ
คณะ พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ไดมอบหมายให
ประธานสภาคณาจารยเสนอรายช่ือคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่พิจารณาแนวทางและข้ันตอน รวมทั้ง
ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งรายช่ือกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ประเภท
ผูแทนบุคลากรของคณะ แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงต้ังตอไป โดยมีประธานสภาคณาจารย
เปนประธานในคณะกรรมการดังกลาว น้ัน 

ในการน้ี เพื่อใหการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งรายช่ือกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย สภาคณาจารยไดเสนอ
พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ซึ่งที่ประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังน้ี 
1. ใหคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่พิจารณาแนวทางข้ันตอนและดําเนินการเพื่อใหไดมา             

ซึ่งรายช่ือกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ประเภทผูแทนบุคลากรของ            
คณะศึกษาศาสตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 235/2558 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ดําเนินการ
เพื่อใหไดมาซึ่งรายช่ือกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ประเภทผูแทนบุคลากร
ของคณะศึกษาศาสตร ใหแลวเสร็จโดยเร็วเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

2. มอบหมายใหกองนิติการตรวจสอบรายละเอียดของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากร
ของคณะ พ.ศ. 2558 ตามที่สภาคณาจารยเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตาง  ๆ
 ไมม ี
   
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร

กับสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ใน
โครงการพัฒนาหลักสูตรไมซมาตรฐานสากล 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ในโครงการพัฒนา
หลักสูตรไมซมาตรฐานสากล เพื่อสงเสริมการศึกษาในดานอุตสาหกรรมไมซ ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร คือ อธิการบดี และระดับของผูลงนามของสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการ
มหาชน) คือ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ขอตกลงมีกําหนด
ระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ลงนาม 

ทั้งน้ี งานวิเทศสัมพันธไดเสนอคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธพิจารณาแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ใน
โครงการพัฒนาหลักสูตรไมซมาตรฐานสากล และใหดําเนินการตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการเสริมสรางเครือขายและ                 
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือดานการเสริมสรางเครือขายและ
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เพื่อเปนการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเปนโอกาสอันดีที่นักศึกษาระหวางสถาบันจะไดทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งขอตกลง
ดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสามสถาบัน คือ อธิการบดี ขอตกลงมี
ระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันลงนาม 

นอกจากน้ี เมื่อเดือนเมษายน 2557 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดเรียนเชิญอาจารย  
มุจรินทร อิทธิพงษ หัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร ไปสอนและทํากิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัยใหกับนักศึกษา  

ทั้งน้ี งานวิเทศสัมพันธไดเสนอคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธพิจารณาแลว       
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการ
เสริมสรางเครือขายและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันบัณฑิต                 
พัฒนบริหารศาสตรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และใหดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 ผลการประเมินระดับหลักสูตรของคณะวิชาในโครงการ IQA-Clinic                  

ปการศึกษา 2557 และการติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ปการศึกษา 2557 และผลการ
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการตรวจเย่ียมคณะวิชาภายใตโครงการ 
IQA-Clinic และไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก  ปการศึกษา 2557  และผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะรอบ 6 เดือน ทั้งในระดับคณะวิชา/
หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ไปแลวน้ัน 

ในการน้ี เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดเสนอผลการดําเนินงานดังน้ี 

1. สรุปผลการประเมินระดับหลักสูตรของคณะวิชาในโครงการ IQA-Clinic ปการศึกษา 
2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. แนวทางปฏิบั ติตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                    
ปการศึกษา 2557  

3. สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557             
(รอบ 6 เดือน) 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบผลการประเมินระดับหลักสูตรของคณะวิชาใน
โครงการ IQA-Clinic ปการศึกษา 2557 และการติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก ปการศึกษา 2557 และผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1 รอบ 6 
เดือน ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอในขอ 1 - ขอ 3  
 ทั้งน้ี ประธานขอใหรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาติดตามและแจงความคืบหนา
เกี่ยวกับขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหที่ประชุมทราบเพื่อใหทุกคณะวิชาไดรับทราบขอมูลที่
ถูกตอง ชัดเจน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน  
 

ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 การปรับรูปแบบการจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษเปนแบบเหมาจาย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ไดใหความ

เห็นชอบการปรับรูปแบบการจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาจากหนวยกิตเปนแบบเหมาจาย ระดับ
ปริญญาตรี โครงการปกติ โดยใหเริ่มใชกับนักศึกษาที่เขาใหมในปการศึกษา 2558 เปนตนไป น้ัน 

ในการน้ี เพื่อใหการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มีความ
สอดคลองกับวิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการปกติ กองแผนงานเห็นควรใหมี
การปรับรูปแบบการจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษของคณะวิชาที่ยังคง
จัดเก็บในลักษณะหนวยกิตใหเปนแบบเหมาจายเชนเดียวกัน โดยยังคงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โครงการพิเศษเชนเดิม 

ทั้งน้ี กองแผนงานไดสรุปสาระสําคัญเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาดังน้ี 
1. คณะวิชาที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ซึ่งจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาเปนแบบเหมาจายแลว ไดแก  คณะมัณฑนศิลป คณะดุริยางคศาสตร  คณะอักษรศาสตร                         
คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ 

2. คณะวิชาที่ ยังคงจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเปนแบบหนวยกิต ไดแก                       
คณะวิทยาศาสตร  คณะเภสัชศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งไดเสนออัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บแบบเหมาจายเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบหนวยกิต 

3. เมื่อเปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บอยูเดิมในลักษณะหนวยกิตของ              
คณะเภสัชศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใน
รูปแบบเหมาจายพบวา เปนอัตราที่สูงกวาเดิมซึ่งไมสอดคลองกับแนวทางการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ที่ใหคงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาไวที่ระดับเดิม 

ตามรายละเอยีดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหคณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิจารณาทบทวนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษในรูปแบบเหมาจายใหครบถวนและพิจารณาคาธรรมเนียมแบบเหมาจายจาก 12-22 หนวยกิต 
โดยใหคงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาไวที่ระดับเดิม กอนนําเสนอกองแผนงานเพื่อรวบรวมเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.5 แนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรสูการขับเคลื่อนและ

พัฒนามหาวิทยาลัยอยางสรางสรรค 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ไดให
ขอเสนอแนะถึงการทํางานของมหาวิทยาลัยใหเนนงานเชิงยุทธศาสตรมากข้ึน โดยกําหนดเปนแผนการทํางาน
ในแตละดานใหชัดเจน และเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาเพื่อชวยขับเคลื่อนและผลักดันการทํางานให
สัมฤทธิผล น้ัน 

ในการน้ี เพื่อใหการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบรรลุตามผล
สัมฤทธิตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย กองแผนงานไดจัดทําแนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรสูการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยอยางสรางสรรค โดยมสีาระสําคัญดังน้ี 

1. การกําหนดแนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อใหการประชุมของสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดรับขอเสนอแนะ

อันเกิดประโยชนตอการบริหารของมหาวิทยาลัยในประเด็นตางๆ จึงเห็นควรกําหนดวาระการนําเสนอเพื่อ
พิจารณา ดังน้ี 

1.1 กรณีเรื่องที่นําเสนอเปนงานประจํา หากนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแลวและไม
มีขอทักทวงใดๆ และตองนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ จะไดนําเรื่อง
ดังกลาวเขาสูวาระการพิจารณาเพื่อทักทวง หากมีผูทักทวงในที่ประชุมคณบดี ใหผูทักทวงนําเสนอวาระพรอม
ทั้งขอมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณามายังนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

1.2 กรณีเรื่องที่นําเสนอเปนงานประจํา หากผูเสนอเรื่องหรือรองอธิการบดีที่เกีย่วของกับ
เรื่องน้ันๆ ประสงคใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพื่อประโยชนตอการดําเนินการ
ตอไป ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะนําเรื่องดังกลาวเขาสูวาระเพื่อพิจารณา 

1.3 เน่ืองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดทําวาระเชิงนโยบาย
เสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานหรือเพื่อใหขอเสนอแนะหรือ
ความคิดเห็นตางๆ อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติในเรื่องน้ันๆ ดังน้ัน ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะนํา
เรื่องที่นําเสนอในวาระเชิงนโยบายเขาสูวาระเพื่อพิจารณา 

2. การกําหนดวาระเชิงนโยบาย   
เพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยถึงการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน จึงเห็นควรนําประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนามหาวิทยาลัยกําหนดเปนวาระเชิงนโยบาย
และผูรับผิดชอบเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนวาระประจําในแตละเดือน ดังน้ี 
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วาระเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาเสนอสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2558 

เดือน เร่ือง ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน 

มีนาคม 1. การพัฒนาวังทาพระ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา/ 
กองแผนงาน 

 2. การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ป (Road Map) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา/ 
กองแผนงาน 

เมษายน 1. การพัฒนานักศึกษา รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา/ 
กองกิจการนักศึกษา 

 2. การพัฒนาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร/ 
ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร/ 

กองงานวิทยาเขต/กองบริการอาคารสถานที่ฯ 
 3. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย อธิการบดี/รองอธิการบดีที่เก่ียวของ 

พฤษภาคม 1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานการเงิน รองอธิการบดีฝายบริหาร/กองคลัง 

 2. การพัฒนาสวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา/ 
กองแผนงาน 

 3. การเตรียมการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

อธิการบดี/รองอธิการบดีที่เก่ียวของ 

 4. การพัฒนาบุคลากร รองอธิการบดีฝายบริหาร/กองการเจาหนาที่ 

มิถุนายน 1. การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ป (Road Map) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา/ 
กองแผนงาน 

 2. การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม/กองกลาง 

 3. การพัฒนาดานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน รองอธิการบดีฝายวิชาการ/กองบริการการศึกษา 

 4. การพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รองอธิการบดี เพชรบุรี/สนง.วิทยาเขตฯ 

กรกฎาคม 1. การพัฒนานักศึกษา รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา/ 
กองกิจการนักศึกษา 

 2. การพัฒนาดานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 3. การดําเนินการเพื่อผลักดันสูความเปนนานาชาติ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 

สิงหาคม 1. การพัฒนาสวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา/ 
กองแผนงาน 

 2. การเตรียมการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

อธิการบดี/รองอธิการบดีที่เก่ียวของ 

 3. การพัฒนาดานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน รองอธิการบดีฝายวิชาการ/กองบริการการศึกษา 

กันยายน 1. การพัฒนาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร/ 
ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร/ 

กองงานวิทยาเขต/กองบริการอาคารสถานที่ฯ 
 2. การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ป (Road Map) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา/ 

กองแผนงาน 
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เดือน เร่ือง ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน 

ตุลาคม 1. การพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รองอธิการบดี เพชรบุรี/สนง.วิทยาเขตฯ 

 2. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย อธิการบดี/รองอธิการบดีที่เก่ียวของ 

 3. การดําเนินการเพื่อผลักดันสูความเปนนานาชาติ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 

พฤศจิกายน 1. การพัฒนาบุคลากร รองอธิการบดีฝายบริหาร/กองการเจาหนาที่ 

 2. การพัฒนาดานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 3. การเตรียมการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

อธิการบดี/รองอธิการบดีที่เก่ียวของ 

ธันวาคม 1. การพัฒนาวังทาพระ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา/ 
กองแผนงาน 

 2. การพัฒนานักศึกษา รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา/ 
กองกิจการนักศึกษา 

 3. การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม/กองกลาง 

 
3. การแตงต้ังคณะทํางานตามวาระเชิงนโยบาย   

เพื่อใหการดําเนินงานตามวาระเชิงนโยบายที่กําหนดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถนําเสนอไดตามรอบเวลาที่กําหนด จึงเห็นควรใหมีการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อกํากับติดตามวาระเชิง
นโยบายในดานตางๆ โดยมีองคประกอบของคณะทํางานที่เกี่ยวของในแตละดาน ดังน้ี 

3.1 คณะทํางานการพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย 
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทํางาน 
 จํานวน 1 ราย 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
3) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก คณะทํางาน 

 จํานวน 3 ราย 
4) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
5) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย คณะทํางาน 
6) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะทํางานและเลขานุการ 
7) ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา ผูชวยเลขานุการ 
8) เจาหนาที่ จํานวน  2 ราย ผูชวยเลขานุการ 
 

3.2 คณะทํางานการพัฒนาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ประกอบดวย 
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทํางาน 
 จํานวน 1 ราย 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
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3) อธิการบดี คณะทํางาน 
4) รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร คณะทํางาน 
5) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะทํางาน 
6) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานักจากวิทยาเขต คณะทํางาน 
 จํานวน 3 ราย 
7) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
8) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย คณะทํางาน 
9) ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร คณะทํางานและเลขานุการ 

10) ผูอํานวยการกองบริการอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ ผูชวยเลขานุการ 
11) ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต ผูชวยเลขานุการ 
12) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย ผูชวยเลขานุการ 

  
3.3 คณะทํางานการพัฒนาวังทาพระ ประกอบดวย 

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทํางาน 
 จํานวน 1 ราย 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
3) อธิการบดี คณะทํางาน 
4) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะทํางาน 
5) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานักจากวังทาพระ คณะทํางาน 
 จํานวน 3 ราย 
6) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
7) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย คณะทํางาน 
8) ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะทํางานและเลขานุการ 
9) ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

10)  หัวหนางานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  ผูชวยเลขานุการ 
11) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย ผูชวยเลขานุการ 

 
3.4 คณะทํางานการพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประกอบดวย 

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทํางาน 
 จํานวน 1 ราย 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
3) อธิการบดี คณะทํางาน 
4) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะทํางาน 
5) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานักจากวิทยาเขต คณะทํางาน 
 จํานวน 3 ราย 
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6) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
7) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย คณะทํางาน 
8)  รองอธิการบดี เพชรบุรี คณะทํางาน 
9) ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี คณะทํางานและเลขานุการ 

10)  ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูชวยเลขานุการ 
11) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย ผูชวยเลขานุการ 

 
3.5 คณะทํางานยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานการเงิน ประกอบดวย 

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทํางาน 
 จํานวน 1 ราย 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
3) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก คณะทํางาน 

จํานวน 3 ราย 
4) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
5) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย คณะทํางาน 
6)  รองอธิการบดีฝายบริหาร คณะทํางานและเลขานุการ 
7)  ผูอํานวยการกองคลัง ผูชวยเลขานุการ 
8) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย ผูชวยเลขานุการ 

 
3.6 คณะทํางานการพัฒนาสวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) ประกอบดวย 

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทํางาน 
 จํานวน 1 ราย 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
3) อธิการบดี คณะทํางาน 
4) รองอธิการบดีที่เกี่ยวของ คณะทํางาน 
5) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก คณะทํางาน 
 จํานวน 3 ราย 
6) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
7) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย คณะทํางาน 
8)  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะทํางานและเลขานุการ 
9) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย ผูชวยเลขานุการ 
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3.7 คณะทํางานเพื่อเตรียมการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ประกอบดวย 

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทํางาน 
 จํานวน 1 ราย 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
3) อธิการบดี คณะทํางาน 
4) รองอธิการบดีที่เกี่ยวของ คณะทํางาน 
5) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก คณะทํางาน 
 จํานวน 3 ราย 
6) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
7) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย คณะทํางาน 
8)  รองอธิการบดีฝายบริหาร คณะทํางานและเลขานุการ 
9) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

10) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย ผูชวยเลขานุการ 
 
3.8 คณะทํางานการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทํางาน 
 จํานวน 1 ราย 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
3) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก คณะทํางาน 
 จํานวน 3 ราย 
4) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
5) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย คณะทํางาน 
6)  รองอธิการบดีฝายบริหาร คณะทํางานและเลขานุการ 
7) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ ผูชวยเลขานุการ 
8) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย ผูชวยเลขานุการ 

 
3.9 คณะทํางานการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย 

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทํางาน 
 จํานวน 1 ราย 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
3) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก คณะทํางาน 
 จํานวน 3 ราย 
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4) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
5)  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม คณะทํางาน 
6)  ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม คณะทํางานและเลขานุการ 
7) หัวหนางานประชาสัมพันธ ผูชวยเลขานุการ 
8) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย ผูชวยเลขานุการ 

 
3.10 คณะทํางานการพัฒนาดานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทํางาน 
 จํานวน 1 ราย 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
3) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก คณะทํางาน 
 จํานวน 4 ราย 
4) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
5)  ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย คณะทํางาน 
6)  รองอธิการบดีฝายวิชาการ คณะทํางานและเลขานุการ 
7)  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
8) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย ผูชวยเลขานุการ 

 
3.11 คณะทํางานการดําเนินการเพื่อผลักดันสูความเปนนานาชาติ ประกอบดวย 

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทํางาน 
 จํานวน 1 ราย 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
3) รองอธิการบดีฝายวิชาการ คณะทํางาน 
4) รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะทํางาน 
5) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก คณะทํางาน 
 จํานวน 4 ราย 
6) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
7)  ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย คณะทํางาน 
8)  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ คณะทํางานและเลขานุการ 
9) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย ผูชวยเลขานุการ 
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3.12 คณะทํางานการพัฒนาดานการวิจัย ประกอบดวย 
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทํางาน 
 จํานวน 1 ราย 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
3) รองอธิการบดีฝายวิชาการ คณะทํางาน 
4) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก คณะทํางาน 
 จํานวน 4 ราย 
5) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
6)  ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย คณะทํางาน 
7)  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะทํางานและเลขานุการ 
8) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย ผูชวยเลขานุการ 

 
3.13 คณะทํางานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทํางาน 
 จํานวน 1 ราย 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
3) อธิการบดี คณะทํางาน 
4) รองอธิการบดีฝายวิชาการ คณะทํางาน 
5) รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ คณะทํางาน 
6) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก คณะทํางาน 
 จํานวน 4 ราย 
7) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน 
 จํานวน 2 ราย 
8)  ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย คณะทํางาน 
9)  รองอธิการบดีฝาย................................... คณะทํางานและเลขานุการ 

10) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย ผูชวยเลขานุการ 
 

ทั้งน้ี ในสวนของคณะทํางานเพื่อการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ป (Road 
Map) ไดมีการแตงต้ังคณะทํางานเรียบรอยแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบดังน้ี 

1. แนวปฏิบั ติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรสูการขับเคลื่อนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางสรางสรรค  

2. การกําหนดวาระเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเสนอสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2558  
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3. องคประกอบของคณะทํางานตามวาระเชิงนโยบาย จํานวน 13 ชุด โดยใหปรับแกไขดังน้ี 
(1) จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนคณะทํางานในลําดับที่ 

2 ของทั้ง 13 ชุด จาก “จํานวน 2 ราย” เปน “จํานวน 1-2 ราย”  
(2) ใหเพิ่มผูชวยอธิการบดีฝายที่เกี่ยวของเปนคณะทํางานและเพิ่มผูอํานวยการกองหรือ

หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองที่เกี่ยวของในแตละดานเปนผูชวยเลขานุการของ
คณะทํางานทั้ง  13 ชุด 

และใหกองแผนงานดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.6 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยสําหรับนําสงหนวยงานภายนอก โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,801,754,083.44 บาท (สองพันแปดรอยหน่ึงลานเจ็ดแสนหาหมื่นสี่พันแปดสิบ
สามบาทสี่สิบสี่สตางค) และมีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 2,578,123,029.07 บาท (สองพันหารอยเจ็ดสิบแปดลาน
หน่ึงแสนสองหมื่นสามพันย่ีสิบเกาบาทเจ็ดสตางค) ซึ่งกองคลังไดดําเนินการนําคาใชจายตางๆ ไปจัดทําตนทุน
จําแนกตามคณะวิชา/หนวยงาน และคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตเรียบรอยแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามที่กองคลังเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.7 โครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับ

ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาศาสตรไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินการเขารวมโครงการ
สนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาต้ังแตปงบประมาณ 2553 และไดรับอนุมัติใหเขารวมโครงการดังกลาว 
ระยะที่ 2 ในปการศึกษา 2558 โดยมีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยเปนโรงเรียนในกํากับดูแล กําหนด
กลุมเปาหมาย คือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ปละจํานวน 30 คน น้ัน 

ในการน้ี เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย คณะวิทยาศาสตรจึงเสนอ          
ที่ประชุมพิจารณาโครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร และพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ
สนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว 
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ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายไวในโครงการแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบดังน้ี 

1. โครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่คณะวิทยาศาสตรเสนอ  

2. การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรใน
โรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ตาม (ราง) คําสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรใน
โรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร และใหนําเสนออธิการบดี
ลงนามคําสั่งแตงต้ังตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดีมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 5/2558 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ไดกําหนดการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2558  
ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน น้ัน 

เน่ืองจากในวันดังกลาวสภาคณาจารยไดดําเนินการจัดโครงการการเสวนาวิชาการ เรื่อง       
การปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เวลา 12.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุม 1 อาคารหมอมหลวงปน 
มาลากุล ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ดังน้ัน จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่
ประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2558 จาก “หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน” เปน “หองประชุม อธ 1302  ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร” 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 
ปดประชุมเวลา 14.15 น. 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


