รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 12/2557
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ
2. ผศ.ดร.จรุงแสง
3. ผศ.ถาวร
4. อ.ปญจพล
5. รศ.ดร.วศิน
6. ผศ.ดร.สมพิศ
7. อ.อํามฤทธิ์
8. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
9. ผศ.ชวลิต
10. ผศ.เอกพงษ
11. อ.ดําริห
12. รศ.ดร.เกษร
13. รศ.ดร.ปานใจ
14. อ.ดร.ปรมพร

ถาวรเวช
ลักษณบุญสง
โกอุดมวิทย
เหลาพูนพัฒน
อิงคพัฒนากุล
ขัตติยพิกุล
ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
บรรณวิทยกิจ
จันทรศิริ
ธารทัศนวงศ
ศิริกุลชยานนท

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดาวลอย
2. รศ.วัฒนา
3. อ.วิรัช

กาญจนมณีเสถียร
เกาศัลย
ศิริวัฒนะนาวิน

4. รศ.ดร.วิสาข
5. ผศ.ดร.ณัฐวัฒน

จัติวัตร
ณัฐพูลวัฒน

6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล
ผศ.ดร.พิทักษ
อ.มานพ
ผศ.ฉัตรชัย
อ.ดร.ศักดิพันธ

พัฒนถาบุตร
คงชุม
ศิริวงศ
เอี่ยมสะอาด
เผาทองจีน
ตันวิมลรัตน

รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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12. ผศ.ดร.อริศร
13. รศ.ดร.บุญศรี

เทียนประเสริฐ
จงเสรีจิตต

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย

ยางกลาง

ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.พีรพัฒน

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดร.เชาวรีย
อรรถลังรอง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
และแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
2. ผศ.ดร.สาโรช
พูลเทพ
ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
และแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
ผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดร.วันชัย
ผศ.ดร.สมชาย
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน

เขียววิชัย
สุทธะนันท
สําเนียงงาม
อยูยืนยง
นันทานิช

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ไปราชการตางประเทศ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.00 น.
เรื่องตาง ๆ ดังนี้

เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2557
เมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
การพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนาระบบ
การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบั นอุ ดมศึ กษา โดยกระทรวงศึ กษาธิการไดแตงตั้งคณะกรรมการศึ กษา
แนวทางการคัด เลือกบุ คคลเขาศึกษาในสถาบัน อุด มศึกษา ในการทําหนาที่พิจารณาศึ กษาหาแนวทางการ
คัดเลือกบุ คคลเขาศึ กษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะการรับตรงดวยวิธีการสอบให สอดคลองกับการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลดภาระของนักเรียนและผูปกครองที่ตองสมัครสอบหลายครั้ง ใหเกิดความเสมอภาค
ในการเข าถึ งโอกาสอย างเท าเที ย มกั น และเสนอแนวทางเพื่อให ส ถาบั น อุ ด มศึ กษาถื อปฏิ บั ติ เ ป น แนวทาง
เดียวกัน ดังนี้
1. ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1/2556 เมื่ อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 มีขอสรุ ปและเห็น ตรงกันวา ควรตองมีการปรับ ระบบและ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยจัดทําเปนแผนระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งควรปรับ
การรั บตรง ซึ่งสถาบั นอุ ด มศึ กษาดํ าเนิ นการสอบเองอยางหลากหลาย จนทําให เ กิด ปญหาการวิ่งรอกสอบ
ภาระคาใชจาย ความไมเสมอภาคในการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา สงผลกระทบตอการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ประชุมจึงมีมติ ดังนี้
1.1 ปการศึกษา 2557 ให สกอ. มีหนังสือขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาที่รับผูเรียน
โดยระบบรับตรงดวยวิธีการสอบ ใหจัดสอบหลังจากที่นักเรียนไดเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว คือ ภายหลัง
เดือนมีนาคม ทั้งนี้ หากสถาบันใดไดดําเนินการไปแลว ขอใหแจงเหตุผลและความจําเปนมายัง สกอ.
1.2 ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ขอใหสถาบันอุดมศึกษาทีใ่ ชการทดสอบในระบบรับตรง
ใชผลการทดสอบที่จัดสอบโดยหนวยงานกลางเพื่อลดภาระใหกับผูประสงคจะเขาศึกษา
1.3 ให แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาเพื่ อ หาวิ ธี ก ารหรื อ ระบบคั ด เลื อ กบุ ค คลฯ ที่ มี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ สามารถคัดเลือกผูเรียนที่มีพื้นความรู ความถนัด และความสามารถที่ตรงความตองการ
ของสาขาวิชาตางๆ และใหสถาบันอุดมศึกษาใชในการคัดเลือกบุคคลรวมกัน ทั้งนี้ หากระบบการคัดเลือกบุคคล
ที่จะพัฒนาขึ้นกระทบกับการเตรียมความพรอมของนักเรียนที่กําลังเขาสูระบบ จะมีการประกาศใหนักเรียน
ทราบลวงหนา
ทั้งนี้ สกอ. ไดดําเนินการแจงสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตามขอ 1.1 และ ขอ 1.2 เรียบรอยแลว
2. ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ไดพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคล และมี
ขอคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้
2.1 ใชโอกาสจากการเลื่อนปฏิทินการเปดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาเปนชวงเดือน
สิงหาคมปรับกระบวนการคัดเลือก โดยอาจเริ่มภายหลังจากที่นักเรียนเรียนครบตามหลักสูตรของการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานแล ว คื อ ภายหลั ง วั น ที่ 31 มี น าคม ซึ่ ง อาจต อ งศึ ก ษาความเป น ไปได ใ นรายละเอี ย ดต อ ไป
ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกฯ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน โดยใชเวลาขั้นตอนละประมาณ 1 เดือน ดังนี้

4
ขั้นตอนที่ 1 การสอบโดยสวนกลาง
ขัน้ ตอนที่ 2 การสมัครรับตรงรวมและระบบกลาง (Admissions)
ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือก/clearing
ขั้นตอนที่ 4 การรับตรง
2.2 ระบบการคัดเลือกที่มีการสอบทุกระบบตองใชขอสอบกลางรวมกันเทานั้น โดยการ
สอบจะเปนไปตามที่สถาบันอุดมศึกษาตองการ สวนการทดสอบความสามารถเฉพาะทางยังสามารถดําเนินการได
2.3 ใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการกําหนดเกณฑ เงื่อนไขการสมัคร/คัดเลือก เพื่อให
ระบบที่จะเกิดขึ้นไดรับการยอมรับและนําไปใชในวงกวาง
2.4 ระบบการคั ด เลื อ กที่ ไ ม มี ก ารสอบ (โควตา) สามารถดํ า เนิ น การได ต ามปกติ
แตจะตองสงรายชื่อมายังสวนกลาง เพื่อยืนยันสิทธิ์และตัดสิทธิ์การเขารับการสมัครในระบบกลาง
2.5 ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณานําสมุดบันทึกความดีของนักเรียน และผลการเรียนใน
หองเรียน (Transcript) มาเปนองคประกอบหนึ่งในการคัดเลือกนักศึกษา นอกเหนือจากผลการสอบตางๆ
2.6 ควรกําหนดอัตราคาใชจายตางๆ เชน การสอบวิชาละ 100 บาท การสมัครเขาศึกษา
อันดับละ 100 บาท ทั้งนี้ หากคาใชจายในการดําเนินการสูง สวนกลาง (สกอ.) อาจของบประมาณสนับสนุน
2.7 สถาบันอุดมศึกษาควรใหความสําคัญของการแจงรายชื่อนักศึกษา โดยนํากลไกของ
กยศ./กรอ. มาใชกํากับ เชน การใหสิทธิ์การยื่นกูเฉพาะนักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาแจงรายชื่อเขามายัง สกอ.
เทานั้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอสรุปและความเห็นรวมกัน ดังนี้
1. ที่ ป ระชุ ม เห็ น ด ว ยในหลั ก การว า การคั ด เลื อ กที่ มี ก ารสอบทุ ก ระบบทั้ ง รั บ ตรงและ
Admissions ตองใชขอสอบกลางรวมกันเทานั้น เพื่อลดภาระการสอบและคาใชจายของนักเรียน
2. การสอบจะเปนไปตามที่สถาบันอุดมศึกษาตองการ สวนการทดสอบความสามารถเฉพาะทาง
สถาบันอุดมศึกษายังสามารถดําเนินการได ทั้งนี้ ขอสอบอาจใชการสอบที่ สทศ.จัดสอบอยูแลว เชน GAT/PAT,
O-NET วิชาสามัญ 7 วิชา หรือสถาบันอุดมศึกษารวมกันออกขอสอบใหม
3. ชวงเวลาของการสอบควรเปนชวงหลังนักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว และใชเวลาใน
กระบวนการคัดเลือกประมาณ 4-5 เดือน
4. หากจําเปนต องมี การรับตรง เพื่อใหไดจํานวนนักศึ กษาตามกําหนด จะต องดํ าเนิ นการ
ภายหลังระบบกลางเทานั้น
5. มอบหมายให ผู แ ทนจากที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห ง ประเทศไทย ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยนําขอเสนอไปหารือในแตละกลุม และหากมีขอเสนอเพิ่มเติมใด ขอใหแจงไปยัง สกอ.
6. ขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาใหชะลอการดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีการสอบของ
ปการศึกษา 2558 ไวกอน แตการคัดเลือกบุคคลที่ไมมีการสอบ (โควตา) สามารถดําเนินการไดตามปกติ
7. เห็ นควรให มีการพิ จารณารายละเอี ยดต างๆ ในการประชุ มคณะกรรมการฯ ก อนนํ าเสนอ
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยพิจารณาตอไป
อนึ่ง ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
ครั้ ง ที่ 3/2557 เมื่ อ วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2557 ได ห ารื อ ว า ทปอ.จะเสนอให สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) แจ ง ผู เ ข า สอบทราบเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษาใน
สถาบั น อุ ด มศึ กษาล ว งหน า อี กทั้ ง ทปอ. จะดํ าเนิ น การออกขอสอบร ว มกั บ สถาบั นทดสอบทางการศึ กษา
แหงชาติ (สทศ.) เพื่อใหไดผลการทดสอบที่ตรงตามความตองการของทุกสถาบัน โดยแตละสถาบันสามารถ
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จั ด การสอบความถนั ด และปรั บ เกณฑ ข องคะแนนวิ ช าสามั ญ และวิ ช าเฉพาะได สํ า หรั บ กรณี ที่ วิ ท ยาลั ย
ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไมเลื่อนการเปดภาคการศึกษาตามประชาคม
อาเซียน (AEC) ทําใหสงผลกระทบกับคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงการคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ประธานจะไดนําทั้ง 2 ประเด็นไปหารือใน ทปอ. ตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ มอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการกําหนดแนวทาง/หลักเกณฑ
การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระบบรับตรง เพื่อใหทุกคณะวิชาดําเนินการใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ 2.4.2
สรุปเรื่อง

ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้
1. คณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2556 จํานวน 2 รายวิชา คือ
1.1 รายวิ ช า 367 206 การออกแบบเครื่ องแต งกาย 4 ของนั ก ศึ กษาจํ านวน 3 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการสงผลงานของนักศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะมัณฑนศิลปครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
1.2 รายวิชา 363 216 Art Thesis ของนักศึกษาจํานวน 4 ราย เนื่องจากเกิดความ
ผิดพลาดในการใหคาระดับผลการศึกษาของนักศึกษาที่ทํางานไมสมบูรณ ซึ่งไดเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557
รองอธิการบดีฝายวิชาการและผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับ
ผลการศึกษาของคณะมัณฑนศิลปแลว
2. คณะศึ ก ษาศาสตร ป ระสงค ข อแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาปลาย
ปการศึกษา 2556 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 081 103 English Skill Development ของนักศึกษา
จํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการใหคาระดับผลการศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2556 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 263 208 คอมพิวเตอรชวยในงานออกแบบสถาปตยกรรม 2
ของนั ก ศึ ก ษาจํ า นวน 1 ราย เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาส ง ไฟล ง านโดยระบุ ชื่ อ ไฟล ง านไม ชั ด เจน ซึ่ ง ได ผ า น
ความเห็น ชอบจากที่ป ระชุ มคณะกรรมการประจํ าคณะสถาป ตยกรรมศาสตร ครั้ งที่ 4/2557 เมื่ อวั น ที่ 24
เมษายน 2557
4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 618 496 Electronic and Computer
System Engineering Project 2 ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการสรุปคะแนน
ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และคณะกรรมการบริ หารคณะวิ ศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมครั้ งที่ 5/2557 เมื่ อวั น ที่ 10
มิถุนายน 2557
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ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.4.3
สรุปเรื่อง

การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ไดใหความเห็นชอบขั้นตอน
ในการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร โดยใหคณะวิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตรไปยังกองบริการการศึกษา นั้น
บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตาม
รายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้
1. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 387/2557 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิ น ผลการดํ าเนิน งานตามรายละเอี ย ดของหลั กสู ตร วิ ทยาลั ยนานาชาติ มหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากร ปการศึกษา 2556
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 388/2557 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556
3. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 389/2557 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร คณะสั ต วศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556
4. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 393/2557 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556
5. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 468/2557 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2556
6. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 587/2557 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2556
7. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 608/2557 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2556
8. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 668/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2556
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9. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 669/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานตามรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากร ปการศึกษา 2556
10. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 744/2557 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2556
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ป ระชุ มรั บ ทราบ ทั้งนี้ ขอให คณะวิชาที่ได ประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามรายละเอี ยดของ
หลักสูตรเรียบรอยแลว สงผลการประเมินไปยังกองบริการการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2557
ระเบียบวาระที่ 2.4.4

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความเห็นชอบ
การปรั บปรุ งขั้ นตอนการเสนอหลั กสู ตรใหม โดยให กองบริ การการศึ กษาจั ดทํ าคํ าสั่ งรายชื่ อคณะอนุ กรรมการ
พิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น
บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรตางๆ ในชวงเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 2557 ดังนี้
คําสั่งที่
305/2557
ลงวันที่ 19
กุมภาพันธ
พ.ศ. 2557
704/2557
ลงวันที่ 18
พฤษภาคม
พ.ศ. 2557

หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)

คณะวิชา
บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
การแสดงนิทรรศการและงานอีเวนท
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ทีป่ ระชุมรับทราบ

จํานวน
อนุกรรมการ
(คน)
8
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หมายเหตุ
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ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2556 การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุนเทียบเทา
ประจําปการศึกษา 2556 และกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2556

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2556 ระดับ สถาบัน ระหว างวั นจั นทร ที่ 4 ถึ ง วัน พุ ธที่ 6 สิ งหาคม 2557 และระดับ คณะวิช า/หนว ยงาน
สนับสนุนเทียบเทา ระหวางวันศุกรที่ 30 พฤษภาคม ถึง วันศุกรที่ 18 กรกฎาคม 2557 นั้น
เพื่อใหการประเมินเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนในการดําเนิน
ภารกิจตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสูแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐาน
ที่ตั้งไว สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
1. การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ประจําปการศึกษา 2556
2. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ
คณะวิชา/หนวยงานสนับสนุนเทียบเทา ประจําปการศึกษา 2556
3. กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2556
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.2
สรุปเรื่อง

การติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ไดสรุปเรื่องตางๆ ดังนี้
1. การปรับแผนการเบิกจายงบลงทุน กองคลังจะรับเอกสารเพื่อดําเนินการปรับแผน ภายใน
วั น ที่ 20 มิ ถุน ายน 2557 เนื่ องจากกรมบั ญชี ก ลางจะเป ด ระบบให ดํ าเนิ น การปรั บ แผน ภายในวั น ที่ 30
มิถุนายน 2557
2. การอนุ มัติ เ อกสาร สํ า หรั บ การขอโอนงบระหว า งงบรายจ าย การขอจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ
รายการใหม การโอนงบระหวางเงินรายไดโครงการปกติ เงินรายไดโครงการพิเศษ และเงินรายไดสะสม ฯลฯ
ของคณะวิชา/หนวยงานที่อยูพื้นที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใหผาน
การพิจารณาเรื่องงบประมาณหรือเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจางจากงานคลังของแตละวิทยาเขตกอ นจะสง
เอกสารไปยังสวนกลาง เพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณาและอนุมัติตอไป

9
3. รายรับคาสมัครสอบโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษา (รับตรง) จะจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
ประเภทรายรับ
โครงการปกติ
โครงการพิเศษ

มหาวิทยาลัย
6%

คณะวิชา
100%
94%

โดยคณะวิ ช านํ า ส ง เงิ น รายรั บ ค า สมั ค รสอบให ก องคลั ง /งานคลั ง กองงานวิ ท ยาเขต
และกองคลัง/งานคลัง กองงานวิทยาเขตไดนําเงินผานระบบการเงินนักศึกษาดวยจํานวนเงินรายรับคาสมัคร
สอบ จํานวนเต็ม 100% หลังจากนั้น ใหสงสําเนาเอกสารหลักฐานการรับเงินไปยังงานงบประมาณ เพื่อจะนํา
เงินรายรับดังกลาวเขาสูระบบการจัดสรรงบประมาณตอไป
4. การขอใช ห องประชุ ม ของส ว นกลางหรื อ ต า งคณะวิ ช าที่ มี ก ารคิ ด ค า บริ การต า งๆ นั้ น
จะดําเนินการเบิกจายโดยใชวิธีโอนเงินทางบัญชี
5. การขอความรว มมือในการสงเอกสารใบสํ าคั ญการเบิ กจ ายใหแล วเสร็จ ภายใน 60 วั น
หลังสิ้นสุดการดําเนินการ ซึ่งหากเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาว ขอใหคณะวิชา/หนวยงาน ทําบันทึกชี้แจง
เหตุผลเปนกรณีไป
6. การเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินในชวงสิ้นปงบประมาณดวยจํานวนเงินสูงหลายบันทึก
ติดตอกัน ซึ่งกองคลังไดรับคําทักทวงดวยวาจาจากเจาหนาที่กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับเหตุผลในการดําเนินการ
จัดซื้อดังกลาว จึงขอความรวมมือใหเรงดําเนินการเบิกจาย รวมถึงการจัดซื้อจัดจางจากรานคา /บริษัทที่เปน
ผูขายรายใหม เมื่อทราบชื่อรานคา/บริษัทใหแจงกองคลังเพื่อทําขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS ตอไป
7. การกั น เงิ น งบประมาณแผ น ดิ น ในช ว งสิ้ น ป ง บประมาณ ขอให ค ณะวิ ช า/หน ว ยงาน
ดําเนินการสงเอกสารหลักฐานที่ใชสําหรับการกันเงินในระบบ GFMIS ใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กองคลัง
กําหนด เนื่องจากสิ้นปงบประมาณ ระบบ GFMIS มีการระดมเบิกจายทุกสวนราชการ ทําใหเครื่อง GFMIS
มีปญหาเรื่องความลาชา
8. การเบิกจายงบเงินอุดหนุน ควรมีการวางแผนการเบิกจายไวกอนที่จะดําเนินการเบิกจาย
ลวงหนา 1 เดือน เนื่องจากที่ผานมาคณะวิชา/หนวยงานจะวางแผนการเบิกจายเงินในเดือนที่จะมีการใชเงินนั้น
ทําใหไมมีเงินสําหรับการเบิกจาย ซึ่งจะมีปญหาเรื่องการคืนเงินยืม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชา/หนวยงานเรงดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.3
สรุปเรื่อง

เรื่องรับทราบอื่นๆ
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ดวยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
ไดกําหนดจัดงานเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ
5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และการดําเนินการตางๆ ดังนี้
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1. ชื่อพระราชพิธีวา “พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558”
2. ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวา “งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558”
3. ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษใช เ พี ย งชื่ อ เดี ย ว ซึ่ ง หมายรวมถึ ง ชื่ อ พระราชพิ ธี แ ละชื่ อ การจั ด งาน
เฉลิมพระเกียรติวา “The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 5th Cycle Birthday Anniversary 2nd April 2015”
4. กําหนดระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2558
5. หน ว ยงานที่ มี ค วามประสงค ข ออนุ ญ าตใช ต ราสั ญ ลั ก ษณ ง านเฉลิ ม พระเกี ย รติ
เพื่ อ ประดั บ ในโครงการ กิ จ กรรม และสิ่ ง ของใดๆ ก็ ต าม ให แ จ ง ขออนุ ญ าตไปที่ สํ า นั ก ราชเลขาธิ ก าร
ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยตรง
6. คณะกรรมการอํ านวยการจั ดงานเฉลิมพระเกีย รติ ฯ ได เชิ ญชวนหน วยงานภาครัฐ และ
เอกชนมี ส ว นร ว มในการจั ด ทํ า โครงการและกิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยใชงบประมาณการดําเนินการ
ของหนวยงาน
7. โครงการและกิจกรรมที่จําเปนตองเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 ขอใหจั ดสงโครงการและกิ จกรรมภายในวันที่ 30 มิ ถุนายน 2557 ที่มีลั กษณะเปนประโยชน มั่นคง
และยั่งยืน โดยเฉพาะใหเนนในเรื่องการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในการนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยรวมเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยสงแบบ
เสนอโครงการไปยังสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน
วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2557 เพื่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจะได ร วบรวมเสนอสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ หากคณะวิชา/หนวยงานไดกําหนดรายละเอียดโครงการและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ แลว ขอใหสงขอมูลไปยังรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม เพื่อจะไดเผยแพรประชาสัมพันธ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
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ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะวิ ทยาศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.จันทนา จันทราพรชัย*
1. อาจารย ดร.กรัญญา สิทธิสงวน*
2. อาจารย ดร.ทัศนวรรณ ศูนยกลาง*
2. อาจารย ดร.ทัศนวรรณ ศูนยกลาง*
3. อาจารย ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ*
3. อาจารย ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ*
4. อาจารย ดร.วัสรา รอดเหตุภัย
4. อาจารย ดร.วัสรา รอดเหตุภัย
5. อาจารย ดร.รัชดาพร คณาวงษ
5. อาจารย ดร.รัชดาพร คณาวงษ
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2
สรุปเรื่อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงค ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารยสรธร เกิดเกรียงไกร*
1. ผูชวยศาสตราจารยสรธร เกิดเกรียงไกร
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย*
3. ผูชวยศาสตราจารยจิตรีบุล พุมศิริ
3. อาจารย ดร.วันวิวาห ตุมนอย
4. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา ศรีพุทธชาติ
4. อาจารย ดร.กรกช ชั้นจิรกุล
5. อาจารย ดร.กรกช ชั้นจิรกุล
5. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา ศรีพุทธชาติ*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.จันทนา จันทราพรชัย*
1. อาจารย ดร.กรัญญา สิทธิสงวน*
2. อาจารย ดร.ทัศนวรรณ ศูนยกลาง*
2. อาจารย ดร.ทัศนวรรณ ศูนยกลาง*
3. อาจารย ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ*
3. อาจารย ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ*
4. อาจารย ดร.วัสรา รอดเหตุภัย
4. อาจารย ดร.วัสรา รอดเหตุภัย
5. อาจารย ดร.รัชดาพร คณาวงษ
5. อาจารย ดร.รัชดาพร คณาวงษ
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
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มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอ ไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2544

สรุปเรื่อง

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงค ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ฉบับป พ.ศ. 2544 โดยมีส าระในการปรับปรุงแก ไขคือ ขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิช าเฉพาะ กลุมวิช าเลือก
กลุ มวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ทยา จํ านวน 1 รายวิ ช า คื อ รายวิ ช า 518 101 เทคโนโลยี การเพาะเห็ ด (Mushroom
Cultivation Technology) 2(1-2-3)
โดยจะเริ่มใชตั้งแต ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2544 โดยใหปรับแกขอความในแบบ สมอ.08 ขอ 3 เปน “หลักสูตรปรับปรุง
แกไขนี้เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2550 เปนตนไป” กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะวิ ท ยาศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอปรับปรุงแกไขรูปแบบของ
หลักสูตร จํานวน 2 ขอ (ใหม) เปนดังนี้
- ขอ 5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
- ขอ 5.3 การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศโดยความยินยอมของ
ภาควิชาฯ
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง

ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา จันทรุพันธุ*
1. ผูชวยศาสตราจารยเอกรินทร พึ่งประชา*
2. ผูชวยศาสตราจารยกุลศิริ อรุณภาคย
2. อาจารยธัญธีรา ยิ้มอํานวย
3. อาจารยนัฐวุฒิ สิงหกุล*
3. ผูชวยศาสตราจารยดํารงพล อินทรจันทร*
4. อาจารยศศิธร ศิลปวุฒยา
4. อาจารยศศิธร ศิลปวุฒยา
5. อาจารยชินวร ฟาดิษฐี
5. อาจารยชินวร ฟาดิษฐี
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง

ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
ศิ ล ปะ ฉบั บ ป พ.ศ. 2554 โดยมี ส าระในการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขคื อ ขอเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย ป ระจํ า
หลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยพัสวีสิริ เปรมกุลนันท*
1. อาจารยพัสวีสิริ เปรมกุลนันท*
2. อาจารยอชิรัชญ ไชยพจนพานิช*
2. อาจารยอชิรัชญ ไชยพจนพานิช*
3. อาจารยกวิฎ ตั้งจรัสวงศ
3. อาจารยกวิฎ ตั้งจรัสวงศ
4. อาจารยธัญธีรา ยิ้มอํานวย
4. อาจารยจักรกฤษณ เจริญสิทธิ์
5. อาจารยสาลินี มานะกิจ
5. อาจารยสาลินี มานะกิจ
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัตศิ าสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.8

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะอั ก ษรศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาในรายวิชาเอกเลือก
รายวิชาโทเลือก และรายวิชาเลือกเสรี เพิ่มเติม จํานวน 4 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 435 284 กระบวนการสรางความหมายในสังคม 3(3-0-6)
2. รายวิชา 435 285 กลุมชาติพันธุในสังคมไทย 3(3-0-6)
3. รายวิชา 435 286 ขบวนการทางการเมืองและสังคม 3(3-0-6)
4. รายวิชา 435 287 ชนบทศึกษา 3(3-0-6)
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ตรอั กษรศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยใหปรับแกขอความในแบบ สมอ.08 หนา 4 บรรทัดที่ 19
จาก “รายวิชาเลือกเสรี” เปน “รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี” กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.9
สรุปเรื่อง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรั บปรุ งหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาภาษาไทย
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรั บปรุ งแก ไขคื อ ขอเปลี่ ยนแปลงรายชื่ออาจารยป ระจํ า
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยอาภาโสม ฉายแสงจันทร*
1. อาจารยอาภาโสม ฉายแสงจันทร*
2. อาจารยพอพล สุกใส*
2. อาจารยพอพล สุกใส*
3. อาจารยอรุณี อัตตนาถวงษ*
3. อาจารยกิตติชัย พินโน
4. อาจารยณัฐพล จันทรงาม
4. อาจารยณัฐพล จันทรงาม*
5. อาจารยอมรชัย คหกิจโกศล
5. อาจารยศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2557 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557
เป น ต น ไป ซึ่ งที่ ป ระชุ มคณะกรรมการวิ ช าการครั้ ง ที่ 4/2557 เมื่ อวั น ที่ 1 พฤษภาคม 2557 ได พิจ ารณา
ใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การเปดหลักสูตรใหม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)

สรุปเรื่อง

ด ว ยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได เ สนอหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบ
และศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน
ปการศึ กษา 2557 เปนต นไป และกําหนดรับ นักศึ กษาป ละ 20 คน ที่ ประชุมคณะกรรมการวิช าการครั้งที่
1/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแก
ในบางประเด็น ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ทั้งนี้ ใหปรับแกขอความ
ในเลมรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หนา 1 ขอ 5.3 เปน “การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ชาวตางชาติโดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรจากผูแทนสมาชิก

สรุปเรื่อง

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1159/2555 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ไดแตงตั้ง
กรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรจากผูแทนสมาชิก โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และจะครบวาระ
การปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 นั้น
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและต อ เนื่ อ ง และเป น ไปตามข อ 8(3)
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมีกรรมการ
ประเภทผู แ ทนสมาชิ ก ซึ่ ง คั ด เลื อ กกั น เองไม เ กิ น เจ็ ด คนเป น กรรมการ จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรจากผูแทนสมาชิก (ชุดใหม)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบการแต งตั้ งคณะกรรมการดํ าเนิ นการเลื อกตั้ ง
กรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรจากผูแทนสมาชิก (ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนง ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
ประธานกรรมการ
2. ประธานสภาคณาจารย
กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองกลาง
กรรมการ
4. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต
กรรมการ
5. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง
กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กรรมการ
7. เจาหนาที่กองการเจาหนาที่
กรรมการและเลขานุการ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเบี้ยประชุม คาพาหนะ
และเงินสมนาคุณในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 ไดอนุมัติใหปรับปรุง
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเบี้ยประชุม คาพาหนะ และเงินสมนาคุณในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ย วชาญ พ.ศ. 2555 โดยเพิ่มตํ าแหนงเชี่ย วชาญพิเ ศษ และให นําเสนอที่ป ระชุ มคณะกรรมการที่ปรึ กษา
เกี่ ย วกั บ นโยบายทางการเงิ น พิ จ ารณาก อ นนํ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให
ความเห็นชอบตอไป นั้น
บัดนี้ กองนิติการไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเบี้ยประชุม คาพาหนะ
และเงินสมนาคุณในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. .... โดยกําหนดเงินสมนาคุณแก
อนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการสําหรับการพิจารณาผลงานทางวิชาการที่ขอกําหนดตําแหนงเปน
ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในอัตราคนละ 8,000 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินครั้งที่ 2 /2557 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบ (ร าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร ว าด วย
เบี้ยประชุ ม ค าพาหนะ และเงินสมนาคุณในการพิ จารณาแต งตั้งใหดํ ารงตําแหนงทางวิ ชาการ ตําแหนงระดั บ
ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. .... โดยให
ปรับเพิ่มขอความ “ศาสตราจารยที่ไดรับเงินเดือนขั้นสูง” ในขอ 6.1 (4) ใน (ราง) ระเบียบดังกลาว กอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

สรุปเรื่อง

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว าดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและ
คา ใช จา ยอื่ นๆ จากนัก เรี ยนโรงเรี ยนสาธิต คณะศึ กษาศาสตร มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตามหนังสื อกรมบัญชีกลาง ดวนที่ สุด ที่ กค 0422.3/ว 21 ลงวันที่ 13 กุมภาพั นธ 2557
กรมบัญชีกลางไดกําหนดประเภทและอัต ราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใหม โดยใหถือปฏิบัติตั้งแต
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป นั้น
ในการนี้ คณะศึ ก ษาศาสตร ไ ด ข อปรั บ อั ต ราค า บํ า รุ ง การศึ ก ษาของโรงเรี ย นสาธิ ต
คณะศึ กษาศาสตร มหาวิ ทยาลัย ศิ ลปากร (ปฐมวั ยและประถมศึกษา) ตามระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ยศิ ล ปากร
ว า ด ว ยการเก็ บ เงิ น บํ า รุ ง การศึ ก ษาและค า ใช จ า ยอื่ น ๆ จากนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร

19
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2553 ขอ 4.1.1.1 ขอ 4.1.1.2 ขอ 4.1.2.1 และขอ 4.1.2.2 เพื่อใหสอดคลองกับ
ประเภทและอั ต ราเงิ น บํ ารุ งการศึ กษา ค าเล า เรี ย น และผู มีสิ ทธิ เ บิ กเงิ น สวั ส ดิ การการศึ กษาบุ ต รสามารถ
เบิกจายเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนไดตามประเภทและอัตราที่กรมบัญชีกลางกําหนดใหม จึง เสนอ
พิ จ ารณา (ร า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ว า ด ว ยการเก็ บ เงิ น บํ า รุ ง การศึ ก ษาและค า ใช จ า ยอื่ น ๆ
จากนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ งที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ไดใหความเห็นชอบ
โดยผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยศิลปากร วาด วย
การเก็ บเงิ นบํ ารุ งการศึ กษาและค าใช จ ายอื่ นๆ จากนั กเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ต คณะศึ กษาศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.3
สรุปเรื่อง

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ
2557 ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 และครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ไดให
ความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ใหม)
จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ไดมีขอเสนอแนะ
สําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป เมื่อผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงิน รายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยขอใหคณะวิชาที่ประสงค
จะปรั บ อั ต ราค าธรรมเนี ย มการศึ กษาเตรี ย มข อมู ล /เหตุ ผ ลสํ าหรั บ การปรั บ อั ต ราค าธรรมเนี ย มการศึ กษา
เพื่อชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัย
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) โดยผานการพิจารณา
จากกองนิติการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
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มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบ (ร าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร เรื่ อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) และใหนําเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2
ระเบียบวาระที่ 4.4.2.1

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร
คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
คณะดุริยางคศาสตรขอเพิ่มวงเงินทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง

ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณบดี ค รั้ ง ที่ 19/2556 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 24 กั น ยายน 2556 ได ใ ห ค วาม
เห็นชอบวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของคณะดุริยางคศาสตร จํานวน
4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) นั้น
ในการนี้ คณะดุริยางคศาสตรประสงคขอเพิ่มวงเงินทดรองจายหมุนเวียนจํานวน 3,000,000 บาท
(สามลานบาทถวน) รวมเปนจํานวนเงินยืมทั้งสิ้น 7,000,000 บาท (เจ็ดลานบาทถวน) เนื่องจากวงเงินทดรอง
จายดังกลาวไมเพียงพอในการหมุนเวียนเพื่อการดําเนินงาน ตามรายงานผลการสอบทานการเก็บรักษาเงิน
ทดรองจายโดยสํานักงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตรครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
ทั้งนี้ สํานักงานตรวจสอบภายในไดสรุปรายงานสถานภาพเงินยืมหมุนเวียนของคณะดุริยางคศาสตร
ระหวางเดือนตุลาคม 2556 ถึง เมษายน 2557 ดังนี้
1. คณะดุริยางคศาสตร มีการขอกําหนดวงเงินทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ยืมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามใบยืมเลขที่ 28/57 จํานวนทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน)
และขอกําหนดวงเงินสดยอยเพื่อใชทดรองจายภายในคณะวิชา จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
2. จากสถานภาพเงินยืมหมุนเวียนของคณะดุริยางคศาสตร ระหวางเดือนตุลาคม 2556 ถึง
เมษายน 2557 พบวา
2.1 มีการใชเงินทดรองจายเกินกวาวงเงินที่ยืมจากมหาวิทยาลัย ดังนี้
- ประจําเดือนมกราคม 2557 จํานวน
423,971.77 บาท
- ประจําเดือนมีนาคม 2557 จํานวน 4,068,814.18 บาท
- ประจําเดือนเมษายน 2557 จํานวน 3,449,418.94 บาท
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สาเหตุ เชน

2.2 ใบสําคัญคูจายสงเบิกคลังมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกเดือน ซึ่งเกิดจากหลาย

- คณะวิชามีรายจายที่เพิ่มขึ้นสงผลใหตองใชเงินทดรองจายเพิ่มขึ้นในแตละชวงเดือน
- ความลาชาในการรวบรวมเอกสารสงเบิกมายังกองคลัง
- ความลาชาจากขั้นตอนการตรวจเอกสาร
- ความไมสมบูรณของเอกสารเบิกจาย จึงตองสงกลับเพื่อแกไขใหสมบูรณ
จากสาเหตุดั งกล าว จึ งทําให วงเงิน ทดรองจายที่ ยืมจากมหาวิ ทยาลั ย ไม เ พีย งพอในการหมุน เวีย นเพื่อการ
ดําเนินงานของคณะวิชา
2.3 สํ า หรั บ เงิ น ทดรองจ า ยที่ ใ ช เ กิ น กว า วงเงิ น ที่ ยื ม จากมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรนั้ น
คณะดุริยางคศาสตรชี้แจงวาไดสํารองจากเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาประจําคณะไปพลางกอน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเพิ่มวงเงินทดรองจายหมุนเวียน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) รวมเปนจํานวนเงินยืมทั้งสิ้น 7,000,000
บาท (เจ็ดลานบาทถวน) ตามที่คณะดุริยางคศาสตรเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
เรื่องที่ผชู วยอธิการบดีฝายวิชาการแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะวิชาที่กําหนดอัตราคาลงทะเบียน
เกิน 150 บาท สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2557 ขอใหสงรายละเอียดขอมูลไปยังกองบริการ
การศึกษา เพื่อจัดทําประกาศเกี่ยวกับการกําหนดคาหนวยกิตรายวิชาภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2
สรุปเรื่อง

เรื่องที่ผอู ํานวยการศูนยคอมพิวเตอรแจงใหทราบ

ผู อํ า นวยการศู น ย คอมพิ ว เตอร แจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได อนุ มั ติ ใ ห
Google เขาดําเนินการจัดทํา Street View maps เพื่อประชาสัมพันธคณะวิชา/หนวยงาน นั้น
บัดนี้ Google ไดกําหนดวันและเวลาในการเขาดําเนินการจัดทํา Street View maps ดังนี้
1. วังทาพระ วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.
2. สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น.
3. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00-17.00 น.
4. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.00-16.00 น.
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ทั้งนี้ ขอใหแตละคณะวิชา/หนวยงานจัดเตรียมเจาหนาที่เพื่อประสานงานการเขาดําเนินงาน
ดังกลาวดวยในกรณีวันหยุดราชการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3

การเขารวมกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง

ตามที่อธิการบดีไดมีนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการจัดตั้งกองทุนดวยการ
สมทบงบประมาณเงิ น รายได เ ข า กองทุ น เพื่ อพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของคณะวิ ช า/หน ว ยงาน
ตลอดจนช วยเหลือคณะวิช า/หน วยงานที่เ กิด ปญหาดานงบประมาณไมเ พีย งพอต อการจั ดหาอุ ปกรณ ดาน
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญคณะวิชา/หนวยงานเขารวมกองทุนดังกลาว
อนึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณาชื่ อ กองทุ น เพื่ อ ให มี ค วามเหมาะสมอี ก ครั้ ง และจะเชิ ญ
คณะวิชา/หนวยงานที่มีความสนใจรวมกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ และงบประมาณในกองทุนดังกลาวตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.05 น.
(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

