
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 4/2559

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ 2559
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานท่ีประชุม
2. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
6. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
7. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตตยิพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
8. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
9. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

10. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี
11. ผศ.เอกพงษ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป
12. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
13. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14. รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
15. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
16. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
17. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป
18. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี
3. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
4. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร
5. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
6. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
7. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร
8. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

10. อ.จอมภัค คลังระหัด รองคณบดีฝายวิชาการ รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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11. อ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ รองผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพการศึกษา
แทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง

12. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
2. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
4. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไปราชการตางประเทศ
2. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ไปราชการตางประเทศ

หมายเหตุ
วาระท่ี 4.5.3 รายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ

ของรองศาสตราจารยมานะ กาญจนมณีเสถียร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ผูชวยศาสตราจารย
ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร ไดรับอนุญาตใหออกจากหองประชุม

เปดประชุมเวลา 10.10 น.
เม่ือสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2559

เม่ือวันอังคารท่ี 9 กุมภาพันธ 2559

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 9 กุมภาพันธ 2559

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2559
เม่ือวันอังคารท่ี 9 กุมภาพันธ 2559 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 9 กุมภาพันธ 2559 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 ขอแสดงความเสียใจและไวอาลัยตอการถึงแกกรรมของอาจารย

สุรพล แสนคํา และการจัดนิทรรศการศิลปกรรม “การเดินทางของ สุรพล แสนคํา”

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความเสียใจและไวอาลัยตอ

การถึงแกกรรมของอาจารยสุรพล แสนคํา อดีตรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ
ในการสวดพระอภิธรรมศพ ในวันศุกรท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 5 วัดพระปฐมเจดีย
ราชวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตยท่ี 28 กุมภาพันธ
2559

ท้ังนี้ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพรวมกับเพ่ือนศิลปนรวมรุนของอาจารยสุรพล
แสนคํา และสมาคมนักศึกษาเกาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกําหนด
จัดนิทรรศการศิลปกรรม “การเดินทางของ สุรพล แสนคํา” ระหวางวันท่ี 29 กุมภาพันธ - 4 มีนาคม 2559
ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ โดยจะมีพิธี
เปดนิทรรศการดังกลาวในวันจันทรท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี และ PSG Art Gallery ซึ่งภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการผลงานของอาจารย
สุรพล แสนคํา ผลงานศิลปะจากเพ่ือนพองนองพ่ีและลูกศิษย การออกรานจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม และของ
ท่ีระลึก การแสดงดนตรี และกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาเกาและนักศึกษาปจจบุัน ซึ่งรายไดท้ังหมดจากการจัด
งานในครั้งนี้โดยไมหักคาใชจายใดๆ จะมอบใหกับครอบครัวของอาจารยสุรพล แสนคํา และสวนหนึ่งจะนําไป
จัดตั้งเปนกองทุนเพ่ือสงเสริมการศึกษาของนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จึงขอเชิญ
ผูสนใจเขารวมชมนิทรรศการดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซ่ึงมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ระเบียบวาระท่ี 2.4.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศกึษา

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนของอาจารยผูสอน ซึ่งได
ผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ เม่ือวันท่ี
21 มกราคม 2559 จํานวน 3 รายวิชา คือ

1.1 รายวิชา 200 103 วาดเสน 1 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
1.2 รายวิชา 200 106 องคประกอบศิลป 1 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
1.3 รายวิชา 214 101 ศิลปกรรมไทยศึกษาพ้ืนฐาน ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย

2. คณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 360 101 การออกแบบ 1 (Design I) ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการเคลื่อนยายผลงานของนักศึกษา ทําใหกรอกคะแนนไมครบถวน ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลปครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2559

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ และคณะมัณฑนศิลปแลว

3. คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 466 221 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 1 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนของอาจารยผูสอน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2559

4. คณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 520 492 Research Project II ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจาก
อาจารยผูสอนแกไขคาระดับผลการศึกษาในระบบไมทันภายในเวลาท่ีกําหนด ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2559

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
และคณะวิทยาศาสตรแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 2.5.1 การใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย

ประจํา ของผูบริหารมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย

ประจํา (ประธานสภาคณาจารย) ไดหารือกับกองนิติการวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําอีกหรือไม เนื่องจากผูบริหารมหาวิทยาลัยไดใชสิทธิใน
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 13 (5) แลว จะสามารถใชสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 13 (6) ไดอีกหรือไม โดยประธานสภาคณาจารยไดอางคําพิพากษาศาลปกครอง
นครราชสีมา คดีหมายเลขดําท่ี 103/2551 คดีหมายเลขแดงท่ี 461/2554 นั้น

กองนิติการไดมีความเห็น ดังนี้
1. คําพิพากษาของศาลปกครองจะผูกพันเฉพาะคูกรณีเทานั้นท่ีจะตองปฏิบัติตามคําพิพากษา

เม่ือคดีนี้ นายสมพงษ  ทองอราม ไดยื่นฟองสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เม่ือศาลปกครองนครราชสีมา
(ศาลปกครองชั้นตน) มีคําพิพากษาแลวจึงมีผลผูกพันเฉพาะคูกรณีเทานั้น

2. เม่ือพิจารณาคําพิพากษาของศาลปกครองนครราชสีมาในคดีนี้แลวพบวา การท่ีศาล
ปกครองนครราชสีมาพิจารณาวา ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา ลงวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2551 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ซึ่งมีรายชื่อผูดํารงตําแหนง
รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานักฯ เปนผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยรวมอยูดวย ไมชอบดวยกฎหมายนั้น เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรวาดวยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. 2547 ขอ 5 (4) กําหนดวา
“ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดแก คณาจารยประจํา ยกเวน
ผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 16 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” ซึ่งขอยกเวน
ดังกลาวเปนการกําหนดหามคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

3. สวนผู มีสิทธิ เลือกตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง กําหนดให
คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนผูเลือกตั้ง โดยมิไดกําหนดขอยกเวนไว และสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา พ.ศ. 2531 สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 แลว โดยใหคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง กรณีจึงแตกตางจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 ซึ่งมิไดกําหนด
เก่ียวกับผูมีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําไว โดยกําหนดแตเพียงวาคุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรไดประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรวาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. 2547 โดยขอ 5
(4) ของขอบังคับดังกลาว กําหนดใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
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ไดแก คณาจารยประจํา ยกเวนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 16 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547

ดังนั้น บุคคลใดก็ตามท่ีมีฐานะเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยศิลปากร ยอมเปน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยศิลปากรได โดยไมตอง
นําคุณสมบัติ อ่ืนมาประกอบเพ่ือใหเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งอีก เนื่องจากคุณสมบัติของผู เลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยศิลปากรถูกกําหนดไวโดยกฎหมายแลว

4. สําหรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 เปนกฎหมายท่ีมีลักษณะ
เปนกฎหมายเฉพาะสําหรับใชในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้น การดําเนินการใดท่ีกําหนดไว
แลวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 จะนํากฎหมายอ่ืนมาใชบังคับดวยไมได

การท่ีมีการนําคําวา “ผูบริหาร” มาใชกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 13 (5)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มีความเห็นวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรตาม
มาตรา 13 (5) ถูกกําหนดไวเปนการเฉพาะแลววาจะตองเลือกตั้งจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาหนวยงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เทานั้น โดยมาตรานี้มิไดถูกกําหนดใหเลือกตั้งจากผูดํารงตําแหนง
ผูบริหาร ดังนั้น จึงนําความหมายของ “ผูบริหาร” จากกฎหมายอ่ืนมาใชบังคับกับความในมาตรา 13 (5) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ไมได

สวนคุณสมบัติของผูรับเลือกตั้ง ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 13 (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ท่ีกําหนดไวในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร พ.ศ. 2531 นั้น คําวา “ผูบริหาร” ในขอบังคับนี้ก็ตองนําความหมายตามมาตรา
13 (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาอธิบาย ไมสามารถนําคําวา “ผูบริหาร” จาก
กฎหมายอ่ืนมาใชบังคับไดเชนกัน โดยขอบังคับนี้ไดกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งไวตามท่ีมาตรา 13 (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 กําหนดไว คือ ผูดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย
และหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
ท้ังนี้ มอบหมายใหสภาคณาจารยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมในการจัดทําสถิติ

การใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รวมท้ังตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง และกระบวนการในการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจําให
ถูกตอง ตลอดจนดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา พ.ศ. 2531 อยางเครงครัด

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 หลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(5 ป) สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป) สาขาวิชา
การประถมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และสาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตางประเทศ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 ไดให

ความเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) สาขาวิชา
สังคมศึกษา (5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป) สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และ
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556 และมหาวิทยาลัยไดเสนอ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอรับรองปริญญาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ดังกลาว จํานวน 6 หลักสูตร ซึ่งท่ีประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และ
มาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป) คณะท่ี 1 ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี
19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาแลว มีมตใิหมหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลเพ่ิมเติม ดังนี้

1. ปรับ/เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาท่ีใหมีสาระความรู สาระการฝกทักษะ และสมรรถนะ
ครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภาในรายวิชาท่ีนํามาเทียบกับมาตรฐานความรู และมาตรฐานประสบการณ
วิชาชีพ โดยใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกอนนําเสนอคุรุสภาเพ่ือพิจารณาใหการรับรองตอไป

2. กรณีนักศึกษาเรียนรายวิชาท่ีนํามาเทียบกับมาตรฐานท่ีไมครอบคลุมสาระความรู สาระ
การฝกทักษะ และสมรรถนะของคุรุสภาไปแลว ใหมหาวิทยาลัยจัดทําโครงการอบรมเสริมความรูเพ่ิมเติมใหกับ
นักศึกษาในสาระความรู สาระการฝกทักษะ และสมรรถนะท่ีไมปรากฏ

3. ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสงขอมูลเพ่ิมเติมดังกลาวไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน หลังจากวันท่ีไดรับแจงจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังกลาว จํานวน 6 หลักสูตร
โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ

1. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาในหมวดวิชาชีพครูบังคับ จํานวน 2 รายวิชา คือ
- รายวิชา 468 101 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
- รายวิชา 464 340 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา

2. ขอเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาชีพครูบังคับ จํานวน 23 รายวิชา คือ
- รายวิชา 461 101 หลักและระบบการจัดการศึกษา
- รายวิชา 462 200 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
- รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร
- รายวิชา 462 202 วิธีสอนท่ัวไป
- รายวิชา 464 211 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา
- รายวิชา 464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา
- รายวิชา 464 340 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา
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- รายวิชา 464 350 การวิจัยทางการศึกษา
- รายวิชา 467 261 การพัฒนาวิชาชีพครู
- รายวิชา 468 101 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
- รายวิชา 468 201 สื่อการศึกษา การจัดแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรยีนรู
- รายวิชา 465 501 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทย 1
- รายวิชา 465 502 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทย 2
- รายวิชา 466 501 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 1
- รายวิชา 466 502 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 2
- รายวิชา 467 501 การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 1
- รายวิชา 467 502 การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 2
- รายวิชา 470 501 การฝกปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยศึกษา 1
- รายวิชา 470 502 การฝกปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยศึกษา 2
- รายวิชา 471 501 การฝกปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษา 1
- รายวิชา 471 502 การฝกปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษา 2
- รายวิชา 476 501 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 1
- รายวิชา 476 502 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 2

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ท้ังนี้ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) แจงใหท่ีประชุม
ทราบวา จะไดนําหลักสูตรดังกลาว จํานวน 6 หลักสูตร เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยการเวียนขอความ
เห็นชอบ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถจัดสงขอมูลเพ่ิมเติมดังกลาวไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ ไดทันภายในเวลาท่ีกําหนด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (5 ป) สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมอบหมายใหคณะศึกษาศาสตรชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ในการเรงดําเนินการตามท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ไดแจงมา และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นักศึกษาปละ 40 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 12/2558 เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2558
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ท้ังนี้ คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นักศึกษาปละ 60 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 14/2558 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2558
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ท้ังนี้ คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปละ 10 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 14/2558 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2558
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ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ท้ังนี้ คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดงศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นักศึกษาปละ 60 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 21/2558 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ท้ังนี้ คณะโบราณคดีได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นักศึกษาปละ 40 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการวาระพิเศษ/2558 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ท้ังนี้ คณะโบราณคดีได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นักศึกษาปละ 40 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 20/2558 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ท้ังนี้ คณะโบราณคดีได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.1 โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560 (โครงการปกติ)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดําเนิน

โครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการรับนักศึกษา
เพ่ิมพิเศษ ตั้งแตปการศึกษา 2541 เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีจะใหมหาวิทยาลัยกระจายโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหกวางขวาง สรางความเสมอภาคและลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถในทองถ่ินท่ีหางไกลในทุกสาขาวิชา อีกท้ังเพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาท่ีศึกษาอยูตามโรงเรียนตางๆ นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคดําเนินการสอบคัดเลือก
เพ่ือเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา
2560 (โครงการปกติ) โดยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนเมษายน-ธันวาคม 2559 กําหนดรับนักศึกษา
ท้ังหมดจํานวน 762 คน ประกอบดวย

1. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.
2. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.
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3. โครงการสงเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม
4. โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา สัญจร ก. สัญจร ข. สงเสริมเด็กดีฯ วิทย-คณิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

30
10

40
30

0
3

0
5

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

ระบบคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ

โลจิสติกส
- สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

45
30
20
40
25

30

30
30

45
20
40
30
40

20

40
20

2
0
5
5
2

0

5
2

5
5
5
5
3

5

5
5

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 30 40 5 5

รวม 320 365 29 48

หมายเหตุ : เนื่องจากอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยน
รายชื่อหลักสูตรและจํานวนรับนักศึกษาในภายหลัง

ท้ังนี้  ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว
ซึ่งกองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ
ของโครงการไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของท่ีประชุมคณบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560 (โครงการปกติ)
ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 การเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผน

โครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1761/2558 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แตงตั้ง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรวุฒิ วัฒนา เปนกรรมการในคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการ
พัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป นั้น

เนื่องจากผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรวุฒิ วัฒนา ไดลาออกจากการเปนกรรมการดังกลาว ดังนั้น
เพ่ือใหการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองบริการการศึกษาจึงประสงคขอเปลี่ยนแปลง
กรรมการในคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรวุฒิ วัฒนา เปน อาจารยอมรา
วีระวัฒน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กําหนดใหอาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแตเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2558 ประกาศใช ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ี
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา
และมหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการคัดเลือกอาจารยประจําท่ีรับเขาใหมท่ีสอนในระดับ
ปริญญาบัณฑิตข้ึนไป เพ่ือใหไดมาตรฐานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
ดังนั้น จึงสมควรใหมีคณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่งทําหนาท่ีรับผิดชอบตามหลักเกณฑและแนวทางท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด โดยใหดูแลรับผิดชอบท้ังในสวนของอาจารยและนักศึกษาดวย ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบใหยกเลิก
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
เก่ียวกับนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ ซึ่งดําเนินการท้ังในสวน
ของอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบดวยผูแทนของทุกคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย
แลวใหนําเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 1751/2557 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และท่ี

1880/2557 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แตงตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพชรบุรี ซึ่งมีวาระดํารงตําแหนง 2 ป และจะหมดวาระในวันท่ี 30 กันยายน 2559 นั้น

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี พ.ศ. 2548 ขอ 5 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ประกอบดวย

1. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย 1 คน เปนประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายจํานวนไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ
3. คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาหนวยงานท่ี

เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี แลวแตกรณี เปนกรรมการ

4. ประธานสภาคณาจารยหรือผูแทน เปนกรรมการ
5. กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยในคณะวิชาตางๆ  ท่ีตั้งอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร

วังทาพระ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี แลวแตกรณี
คณะวิชาละ 1 คน เปนกรรมการ

6. กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากขาราชการและพนักงานประจําตําแหนง ซึ่งมิใชคณาจารยใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพชรบุรี แลวแตกรณี จํานวน 2 คน เปนกรรมการ

ดังนั้น เพ่ือใหไดมาซึ่งกรรมการตามขอ 1 และขอ 2 จึงเห็นสมควรนําเสนอทานอธิการบดีพิจารณา
สําหรับกรรมการตามขอ 5 และขอ 6 นั้น ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย  พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทขาราชการและพนักงาน ซึ่งมิใช
คณาจารย พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 และ
โดยมติท่ีประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งท่ี 13/2549 เม่ือวันอังคารท่ี 27 มิถุนายน 2549 กําหนดให
อธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตตางๆ
(วังทาพระ พระราชวังสนามจันทร และเพชรบุรี) ท้ังประเภทคณาจารย และประเภทขาราชการและพนักงานซึ่ง
มิใชคณาจารย โดยแยกกรรมการตามเขตการศึกษาออกเปน 3 ชุด เพ่ือใหไดมาซึ่งกรรมการตามขอ 5.5  และ
ขอ 5.6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพชรบุรี พ.ศ. 2548 ดังนี้
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คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการฯ

วังทาพระ ประกอบดวย

คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการฯ  พระราชวัง
สนามจันทร ประกอบดวย

คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการฯ

เพชรบุรี ประกอบดวย

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
เปนประธาน

2. ประธานสภาคณาจารย หรือ
ผูท่ีประธานสภาคณาจารย
มอบหมาย เปนกรรมการ

3. ผูแทนคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย
หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยาง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
ซึ่งสังกัดวังทาพระ จํานวน
หนวยงานละหนึ่งคน
เปนกรรมการ

4. เจาหนาท่ีของกองกลาง
เปนเลขานุการ

1. รองอธิการบดี พระราชวัง
สนามจันทร เปนประธาน

2. ประธานสภาคณาจารย หรือ
ผูท่ีประธานสภาคณาจารย
มอบหมาย เปนกรรมการ

3. ผูแทนคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย
หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยาง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  ซึ่ง
สังกัดพระราชวังสนามจันทร
จํานวนหนวยงานละหนึ่งคน
เปนกรรมการ

4. เจาหนาท่ีของกองงานวิทยาเขต
เปนเลขานุการ

1. รองอธิการบดี เพชรบุรี
เปนประธาน

2. ประธานสภาคณาจารย หรือ
ผูท่ีประธานสภาคณาจารย
มอบหมาย เปนกรรมการ

3. ผูแทนคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย
หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งสังกัด
เพชรบุรี จํานวนหนวยงานละ
หนึ่งคน เปนกรรมการ

4. เจาหนาท่ีของสํานักงาน
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เปนเลขานุการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติ เห็นชอบใหแตงตั้ งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ ง
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลยัศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี (ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารง
ตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้
1. คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ประเภทคณาจารย

และประเภทขาราชการและพนักงานซ่ึงมิใชคณาจารย ประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
2. ประธานสภาคณาจารยหรือผูแทน กรรมการ
3. เลขานุการคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
4. เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
5. เลขานุการคณะโบราณคดี กรรมการ
6. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
7. ผูแทนคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
8. ผูแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
9. ผูแทนวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ

10. เลขานุการหอศิลป กรรมการ
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11. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
12. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
13. หัวหนางานสารบรรณ กองกลาง เลขานุการ
14. นางสาวสุปราณี โลภักดีสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ

2. คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
ประเภทคณาจารย และประเภทขาราชการและพนักงานซ่ึงมิใชคณาจารย ประกอบดวย

1. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร ประธานกรรมการ
2. ประธานสภาคณาจารยหรือผูแทน กรรมการ
3. เลขานุการคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
4. เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
5. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
6. เลขานุการคณะอักษรศาสตร กรรมการ
7. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
8. ผูแทนคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
9. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร กรรมการ

10. เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
11. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
12. เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
13. เลขานุการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
14. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต กรรมการ
15. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
16. นางสาวขนิษฐา อินทรปญญา เลขานุการ

3. คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ประเภทคณาจารย
และประเภทขาราชการและพนักงานซ่ึงมิใชคณาจารย ประกอบดวย

1. รองอธิการบดี เพชรบุรี ประธานกรรมการ
2. ประธานสภาคณาจารยหรือผูแทน กรรมการ
3. ผูแทนคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
4. ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
5. ผูแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ
7. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล เลขานุการ

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 การแตงตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
แรกเขา

สรุปเรื่อง
ตามท่ีไดมีการประชุมความคิดเห็นระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย

เม่ือวันท่ี 24-25 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอรไซด และการประชุมสัมมนาถายทอดนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยสูผูบริหารระดับหัวหนาภาค/สาขาวิชา เม่ือวันท่ี 24-26 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม D-Beach
เมืองพัทยา ซึ่งผลการประชุมไดใหความสําคัญและมีขอเสนอแนะสอดคลองกันในการพัฒนาทักษะและผลการ
เรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 23/2556 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2556
ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งดําเนินการจัดประชุมเพ่ือกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนา
ทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
และจากการประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2559 ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาทักษะและผล
การเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

1. จัดการทดสอบความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เม่ือแรกเขาดวยแบบทดสอบ SEPT เพ่ือวัดระดับทักษะพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งจะทําให
สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาไดอยางเหมาะสม
และควรพิจารณาการจัดการทดสอบความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาเม่ือสําเร็จ
การศึกษาดวยแบบทดสอบ SEPT อีกครั้ง เพ่ือวัดระดับพัฒนาการทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา

2. ใช โปรแกรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ ความถนัด และความสนใจของนักศึกษาในแตละ
คณะวิชา โดยไดเสนอใหมหาวิทยาลัยเปนผูประสานงานกับบริษัทผูดูแลโปรแกรม เพ่ือสามารถตอรองราคาตอ
หนวยใชงานได ท้ังนี้ ไดสรุปคุณสมบัติ ขอดี และขอเสียของโปรแกรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จํานวน 3
โปรแกรม ดังนี้

2.1 โปรแกรม TELL ME MORE
2.2 โปรแกรม NYC English
2.3 โปรแกรม English Discoveries

3. ใหแตละคณะวิชาจัดทําแผนในการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาเสนอมหาวิทยาลัย โดยใหระบุขอมูลรายละเอียดการดําเนินงานตามแผนใหชัดเจนตามแบบฟอรม
แผนพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

ท้ังนี้ ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
จํานวน 7 ขอ เพ่ือใหคณะวิชาใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

4. ออกใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง (CERTIFICATE) เพ่ือสรางแรงจูงใจในการเรียนรู
และการฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหประสบความสําเร็จ โดยใหเปนการแสดงผลในลักษณะการ
พัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ในการนี้ กองบริการการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดการ
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแรกเขา พรอมท้ังใหทุกคณะวิชาจัดทําแผนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ และสงมายังมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

แรกเขา โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้
1) รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ
2) ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ
3) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
4) ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
5) รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
6) รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
7) รองคณบดีฝายวิชาการ คณะโบราณคดี กรรมการ
8) รองคณบดีฝายบริหารพระราชวังสนามจันทร กรรมการ

คณะมัณฑนศิลป
9) รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะอักษรศาสตร กรรมการ

10) รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร กรรมการ
11) รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
12) รองคณบดฝีายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
13) รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14) รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
15) รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
16) รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
17) ผูชวยคณบดีฝายบริการการศึกษา กรรมการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18) รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝายวิชาการ กรรมการ
19) รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ
20) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เลขานุการ
21) หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน ผูชวยเลขานุการ

กองบริการการศึกษา
22) นางสาวชุตินันท ปทีปะปานี กองบริการการศึกษา ผูชวยเลขานุการ
23) นางสาวประภัสสร ถวายนิล กองบริการการศึกษา ผูชวยเลขานุการ

และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
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ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการดังกลาวพิจารณารายละเอียดตามขอเสนอแนะของ
ท่ีประชุมเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนการดําเนินการจัดการทดสอบ การยกเวนการทดสอบสําหรับ
นักศึกษาชาวตางชาติ และนักศึกษาท่ีผานการทดสอบ TOEFL TOEIC และ IELTS ระบบการจัดอันดับผลการ
ทดสอบ และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

2. ใหความเห็นชอบในหลักการของการจัดการทดสอบความรูความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเม่ือแรกเขาและเม่ือสําเร็จการศึกษาดวยแบบทดสอบ SEPT

ท้ังนี้ ขอใหทุกคณะวิชาจัดทําแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และสงมายังมหาวิทยาลัย
ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 พรอมท้ังสนับสนุนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการจัดการทดสอบดังกลาว
ตามจํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบ

ระเบียบวาระท่ี 4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ..) (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะ
โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..)
และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาในสวนของอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียวเม่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา อัตราคาธรรมเนียม
เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง และอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา นั้น

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 ฉบับ โดยจะเริ่มบังคับใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนไป
ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว พรอมท้ังไดแนบหลักเกณฑการพิจารณากําหนดอัตราคาลงทะเบียน
และคาธรรมเนียมพิเศษ และตารางเปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บในปจจุบันและ
ท่ีกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี้

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ..)

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..)

3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..)

4. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..)

ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 18/2556 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2556 ไดมีขอเสนอแนะ
สําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป เม่ือผานความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมคณบดีแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
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การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  โดยขอใหคณะวิชาท่ีประสงค
จะปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเตรียมขอมูล/เหตุผลสําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
เพ่ือชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ..) (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
(ฉบับท่ี ..) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) และใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏทิินการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2559
(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2559 ฉบับลงวันท่ี  16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 โดยผานความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 21/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยนานาชาติจึงเสนอ
ท่ีประชุมคณบดีพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของ
วิทยาลัยนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2559 (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม)

ท้ังนี้ สําหรับหลักสูตรอ่ืนๆ ในระดับปริญญาบัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติจะใชปฏิทิน
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2559 (หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม) และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 ได

เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมใหแกนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับ
สภาพแวดลอมดานกายภาพของหอพักนักศึกษา ซึ่งกองกิจการนักศึกษาโดยรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ไดดําเนินการซอมแซม พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาเสร็จสิ้นไปแลว
ประมาณรอยละ 85 และตามท่ีท่ีประชุมนักศึกษาหอพักทุกหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก
เห็นควรใหปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมหอพักทุกหอพัก เพ่ือนําเงินรายไดจากการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม
ดังกลาวไปปรับปรุงสภาพแวดลอมหอพักเพ่ิมเติมและสงคืนมหาวิทยาลัยตอไป นั้น

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
โดยมอบหมายใหกองกิจการนักศึกษาปรับแกไข (ราง) ประกาศดังกลาว ดังนี้

1. ในหนา 2 ขอ 2.4.2 - 2.4.3 และ 2.5.2 - 2.5.3 ใหตัดขอความ “หองละไมนอยกวา 2
คน” ออก

2. ในหนา 3 ยอหนาสุดทาย ใหปรับแกขอความ จาก “ท้ังนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนไป
ยกเวน ขอ 2.1.4 ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป” เปน “ท้ังนี้ ตั้งแตภาคการศึกษา
พิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป”

และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 วาระลับ
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 การติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน (ระหวางวันท่ี
1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 2559)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และ

ท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 22/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 ไดใหความเห็นชอบรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาดังกลาว และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 พรอมท้ังขอใหคณะวิชา/หนวยงานพิจารณาปรับปรุง
และวางแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในปตอไป นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนประโยชนตอการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2558 ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน (ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 2559) สํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาไดติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน (ระหวางวันท่ี
1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 2559) ตามท่ีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการข้ันสุดทายของ
ผูชวยศาสตราจารยอาวิน  อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุ มัติ ใหผูชวยศาสตราจารยอาวิน  อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการในโครงการเขียนหนังสือวิชาการเรื่อง “การออกแบบนิเทศศิลป”
เพ่ือใชในการเรียนการสอนและขอตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 นั้น

ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยอาวิน  อินทรังษี ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการข้ันสุดทาย ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมัณฑนศิลปครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการข้ันสุดทายของผูชวยศาสตราจารยอาวิน  อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.3 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ
ของรองศาสตราจารยมานะ กาญจนมณีเสถียร  คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหรองศาสตราจารยมานะ กาญจนมณีเสถียร คณะสัตวศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตรไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนตําราชื่อศัตรูพืชและการจัดการ
โดยมีกําหนดระยะเวลา  1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 นั้น

ในการนี้ รองศาสตราจารยมานะ กาญจนมณีเสถียร ไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการแลว
ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2557 และไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทาง
วิชาการฉบับสมบูรณ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูน
ความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณของรองศาสตราจารยมานะ กาญจนมณีเสถียร คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร

ระเบียบวาระท่ี 4.5.4 คณะวิทยาการจัดการขอปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของนักศึกษาโครงการพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการครั้งท่ี 18/2558 เม่ือวันท่ี 24

ธันวาคม 2558 ไดเห็นชอบใหปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ลักษณะโครงการ
พิเศษ เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวา การจัดเก็บคาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษา
โครงการพิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ทําใหนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในป
การศึกษา 2558 ชําระคาใชจายเฉพาะคาลงทะเบียนเรียนเหมาจายภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
21,400 บาท โดยไมตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 3,600 บาท และไม
ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ภาคการศึกษาละ
1,000 บาท สงผลใหเกิดความแตกตางกันเรื่องคาใชจายในการศึกษาระหวางนักศึกษาท่ีเขาศึกษาใน
ปการศึกษา 2558 กับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2549-2557 โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีเขาศึกษาใน
ปการศึกษา 2555-2557 ซึ่งปจจุบันกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 4 3 และ 2 ตามลําดับ รวมถึงสงผลกระทบตอ
งบประมาณรายรับของคณะวิชา นั้น

ในการนี้ เ พ่ือใหการจัดการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตเปนไปดวยความเรียบรอย
คณะวิทยาการจัดการไดเสนอท่ีประชุมคณบดพิีจารณาการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของนักศึกษาโครงการพิเศษ โดยใหเริ่มใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2559 พรอมท้ังไดแนบ
หลักเกณฑการพิจารณากําหนดอัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษ และตารางเปรียบเทียบอัตรา
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คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บในปการศึกษา 2549-2557 ปการศึกษา 2558 และท่ีขอปรับปรุงเพ่ิมเติม
ดังนี้

1. คาลงทะเบียนเรียนเหมาจายภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท เวนแต
นักศึกษาท่ีศึกษาเกิน 8 ภาคการศึกษา และมีจํานวนหนวยกิตเหลือไมเกิน 12 หนวยกิต ใหชําระคาลงทะเบียน
เรียน ภาคการศึกษาละ 14,300 บาท

2. คาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนในรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนโดย
คณะวิทยาการจัดการ หนวยกิตละ 1,500 บาท

ท้ังนี้  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดเสนอแนะใหพิจารณาจัดทําเปนอัตรา
คาธรรมเนียมโครงการพิเศษใหมทดแทนของเดิม โดยยึดหลักการ “ไมเพ่ิมคาธรรมเนียมการศึกษาจากท่ีเคยเก็บ
อยูกอน”

อนึ่ง ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 18/2556 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2556 ไดมีขอเสนอแนะ
สําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป เม่ือผานความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมคณบดีแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  โดยขอใหคณะวิชาท่ีประสงค
จะปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเตรียมขอมูล/เหตุผลสําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
เพ่ือชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตของนักศึกษาโครงการพิเศษ ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอ และใหนําเสนอคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงินพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.5.5 ขอมูลการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน

ตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร
การวิจัย การสัมมนา การแลกเปลี่ยนอาจารย/บุคลากร/นักศึกษา การจัดนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร และสิ่งพิมพ นั้น

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาขอมูลการจัดทําขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันตางประเทศ จํานวน 20 ประเทศ ซึ่งยังมีผลบังคับใชอยู จํานวน 61 ฉบับ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบขอมูลการจัดทําขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันตางประเทศ ตามท่ีงานวิเทศสัมพันธเสนอ โดยขอใหคณะวิชาพิจารณาจัดทําแผนและ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการอยางตอเนื่องใหชัดเจน หากประสงคให
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดังกลาวคงอยู เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทําขอตกลงความ
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รวมมือทางวิชาการ แลวเสนอมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือจะไดรวบรวมขอมูลกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

ท้ังนี้  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหคณะวิชาจัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับอันดับของสถาบัน
ตางประเทศท่ีมหาวิทยาลัยทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ พรอมรายละเอียดความโดดเดนในดานตางๆ
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

ปดประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองตามท่ีไดแกไขแลว


