รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 14/2557
วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผู้มาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ
2. ผศ.ดร.จรุงแสง
3. อ.ปัญจพล
4. รศ.ดร.วศิน
5. ผศ.ดร.สมพิศ
6. ผศ.ดร.ธงชัย

ถาวรเวช
ลักษณบุญส่ง
เหล่าพูนพัฒน์
อิงคพัฒนากุล
ขัตติยพิกุล
เตโชวิศาล

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ชูสุวรรณ
ด่านกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
พัฒนถาบุตร
บรรณวิทยกิจ
เอี่ยมสะอาด
จันทร์ศิริ
ธารทัศนวงศ์
ศิริกุลชยานนท์

อ.อามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ์
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดาริห์
อ.มานพ
รศ.ดร.เกษร
รศ.ดร.ปานใจ
อ.ดร.ปรมพร

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รักษาราชการแทนผู้อานวยการหอศิลป์

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดาวลอย
ผศ.ดร.สมชาย
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน์
อ.ดร.ภวพล
ผศ.ดร.พิทักษ์
ผศ.ฉัตรชัย
อ.ดร.ศักดิพันธ์
ผศ.ดร.บูลย์จีรา

เขียววิชัย
กาญจนมณีเสถียร
สาเนียงงาม
อยู่ยืนยง
นันทานิช
คงชุม
ศิริวงศ์
เผ่าทองจีน
ตันวิมลรัตน์
ชิรเวทย์

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
รองอธิการบดี เพชรบุรี
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.ดร.พีรพัฒน์

ยางกลาง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

โกอุดมวิทย์
เกาศัลย์
สุทธะนันท์
จัติวัตร์
เทียนประเสริฐ
จงเสรีจิตต์

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย์

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผศ.ถาวร
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.วันชัย
รศ.ดร.วิสาข์
ผศ.ดร.อริศร์
รศ.ดร.บุญศรี

ติดราชการ
ติดราชการ
ไปราชการต่างประเทศ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปิดประชุมเวลา 10.20 น.
เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2557
เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบด้านวิชาการ
ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังนี้
1. คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารประสงค์ ข อแก้ ไ ขค่ า ระดั บ ผลการศึ ก ษา
ปีการศึกษา 2556 จานวน 2 รายวิชา คือ
1.1 ภาคการศึกษาปลาย รายวิชา 800 112 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ของนักศึกษา
จ านวน 1 ราย เนื่ อ งจากเกิ ด ความผิ ดพลาดในการกรอกคะแนน ซึ่ ง ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557
1.2 ภาคการศึกษาต้น รายวิชา 802 101 วาดเส้นเพื่อ IT กลุ่ม 1303 ของนักศึกษา
จานวน 1 ราย เนื่องจากนักศึกษาเกิดปัญหาน้าท่วมจึงไม่สามารถเดินทางมาส่งงานได้ ค่า I จึงเปลี่ยนเป็น F
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครั้งที่
10/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
2. คณะวิทยาศาสตร์ ป ระสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2556 จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 513 100 General Chemistry ของนักศึกษาจานวน 1 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และคณะวิทยาศาสตร์แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
การจัดทาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพสาหรับการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชุมสามัญครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2557 ได้ให้ความเห็นชอบการจัดทาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพสาหรับ
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่คณะทางานด้านการวิจัย
ของ ทปอ. เสนอ จานวน 2 ประเด็น ดังนี้
1. เสนอแนะให้อาจารย์และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 เป็นหลัก
การตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่นอกเหนือจากประกาศ ก.พ.อ. หากมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบตามเกณฑ์ 8 ข้อ
ของประกาศ มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการได้ตามประกาศดังกล่าว ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีข้อมูลไม่เพียงพอ
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ในการตรวจสอบตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสามารถส่งรายชื่อวารสารไปยังคณะทางานด้านการวิจัยของ ทปอ.
เพื่อพิจารณา โดยคณะทางานจะส่งไปยั งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เป็นผู้ดาเนินการในการ
พิจารณาตรวจสอบตามเกณฑ์ เมื่อพิจารณาแล้วจะส่งผลกลับมายังมหาวิทยาลัย หากคุณภาพวารสารเป็นไปตาม
เกณฑ์ทั้ง 8 ข้อ ของประกาศ ก.พ.อ. มหาวิทยาลัยสามารถนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองวารสาร
หรือข้อมูล แล้วจึงทาเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยและส่ง ก.พ.อ. ภายใน 30 วัน พร้อมความเห็นของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในประกาศ ก.พ.อ. ต่อไป อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารที่ไม่ได้อยู่ ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. มีผ ลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ 29
สิงหาคม 2556
2. ในกรณีที่นิสิตนักศึกษาหรืออาจารย์ตีพิมพ์วารสารอยู่ในฐานข้อมูลตามที่กาหนด แต่เมื่อจะ
ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ เมื่ อ ยื่ น ขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของอาจารย์ วารสารถู ก ถอดออกจากฐานข้ อ มู ล
มีแนวทาง ดังนี้
2.1 วารสารใดบรรจุ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล และมี อ งค์ ป ระกอบของวารสารครบถ้ ว น เช่ น
สารบัญ บทนา ฯลฯ หากบทความยังคงปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล นิสิตนักศึกษาสามารถยื่นเป็นเงื่อนไขในการ
สาเร็จการศึกษา หรืออาจารย์สามารถใช้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการได้
2.2 กรณี นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ตี พิ ม พ์ บ ทความในวารสาร เมื่ อ จะยื่ น หลั ก ฐานเพื่ อ ส าเร็ จ
การศึก ษา วารสารนั้ น ถู กถอดออกจากฐานข้อ มูล และบทความถูก ถอดออกจากฐานข้ อมู ล ด้ ว ย เสนอให้
มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรพิจารณาบทความที่มีปัญหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (peer review) เป็นกรณีเฉพาะ
2.3 กรณีอาจารย์ที่ตีพิมพ์บทความในวารสาร เมื่อจะยื่นหลักฐานเพื่อขอตาแหน่งวิชาการ
วารสารนั้ นถูกถอดออกจากฐานข้อมูล และบทความถูกถอดออกจากฐานข้อมูล ด้วย เสนอให้มหาวิทยาลั ย
พิ จ ารณาในด้ า นกฎหมายประกอบเป็ น รายๆ ไป ไม่ ส ามารถก าหนดแนวทางกลางได้ เนื่ อ งจากมี ค วาม
หลากหลายของกรณี ส าหรั บ มหาวิท ยาลั ย ในกากับ ของรัฐ ให้ ห ารือ กับ คณะท างานเกี่ ยวกับ กฎหมายของ
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทอมก.) แต่ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ ให้นักกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณา เพราะประเด็นดังกล่าวได้เชื่อมโยงในข้อกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ทั้งนี้ ทปอ. เห็นควรให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการพิจารณาเชิงคุณภาพ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและให้ถือปฏิบัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2.5.2

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามทีท่ ี่ประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 ได้รับทราบเบื้องต้น
เกี่ยวกับแนวทางการจัดทาและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อม (ร่าง)
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ ให้
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 4 มิถุนายน 2557 นั้น
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บัดนี้ สานักงบประมาณได้มีหนังสือแจ้ง แนวทางการจัดทาและเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มายัง
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ แ ละใช้ เ ป็ น แนวทางประกอบการวางแผนการด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและให้ถือปฏิบัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556
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4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ป ระสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา จตุรวงค์*
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา จตุรวงค์*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์*
3. Professor Dr.William Chapman*
3. Professor Dr.William Chapman*
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช
4. อาจารย์ ดร.สุพจน์ จิตสุทธิญาณ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
6/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม
กับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระใน
การปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา จตุรวงค์*
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา จตุรวงค์*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์*
3. Professor Dr.William Chapman*
3. Professor Dr.William Chapman*
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช
4. อาจารย์ ดร.สุพจน์ จิตสุทธิญาณ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
6/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล้ ว มี มติ ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ ง หลั กสู ตรปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ฉบั บปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตรา สุทธสุภา*
3. อาจารย์ ดร.องอาจ หุดากร*
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญวาศ
5. อาจารย์นันทพล จั่นเงิน

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตรา สุทธสุภา*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท แสงสีหนาท*
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญวาศ
5. อาจารย์สุพิชฌาย์ เมืองศรี
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
6/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิน่ ฉบับปี พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง*
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข*
3. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ*
3. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ*
4. รองศาสตราจารย์ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
4. รองศาสตราจารย์ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
5. อาจารย์ ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์*
5. อาจารย์ ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
6/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล้ ว มี มติ ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ ง หลั กสู ตรปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับปี
พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์*
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์*
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์*
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาริณี รามสูต*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาริณี รามสูต*
4. รองศาสตราจารย์มาลินี ศรีสุวรรณ
4. รองศาสตราจารย์มาลินี ศรีสุวรรณ
5. อาจารย์จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ
5. อาจารย์ ดร.สัทธา ปัญญาแก้ว
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
6/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร*
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร*
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล*
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล*
3. อาจารย์ ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี*
3. อาจารย์ ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี*
4. อาจารย์พีรยา บุญประสงค์
4. อาจารย์พีรยา บุญประสงค์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฐกา จิตติรัตนากร
5. อาจารย์เหมือนแก้ว จารุดุล
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
6/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ฉบั บ ปี พ.ศ. 2555 โดยมีส าระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปิดรายวิช าเลื อกเพิ่ม จานวน 1 รายวิช า คือ
รายวิชา 264 637 วัสดุและการออกแบบก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
โดยจะเริ่ ม ใช้ตั้ ง แต่ ภ าคการศึ กษาต้น ประจาปี การศึก ษา 2557 เป็ นต้ น ไป ซึ่ง ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุง
ครั้งนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.8

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2547

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ฉบับปี พ.ศ. 2547 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของหลักสูตร เป็น
ข้อ 9 ระยะเวลาการศึกษา
9.2 สาหรั บ ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาที่ให้ ศึกษาได้อย่างมาก
ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
ส าหรั บ ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาที่ให้ ศึกษาได้อย่างมาก
ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
7/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้าง
หลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2547 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปิดหลักสูตรใหม่
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปิดหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5

การดาเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.2

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประเภทค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 ได้รับทราบตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2557-2559 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งได้เห็นชอบให้บริษัทไทยประกันชีวิต
จากัด (มหาชน) เป็นผู้ได้ทาสัญญากับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2557-2558 เป็นเวลา 2 ปี เนื่องจากเสนอ
แผนความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุและให้สิทธิประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มากกว่าบริษัท
อื่นๆ โดยมีอัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับนักศึกษาเป็นเงิน 150 บาท/คน/ปี มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม
2557 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นั้น
เนื่องจากอัตราค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุดังกล่าวไม่สอดคล้องกับประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ ปริ ญญาบัณฑิต ฉบั บ ที่ใช้ปัจจุบัน กองกิจการนักศึกษาจึงได้ เสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว เป็นดังนี้
“ค่าเบี้ย ประกันภัย อุบั ติเหตุส่ว นบุคคลตลอด 24 ชั่ว โมง เป็นรายปี ให้เป็นไปตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยได้ตกลงร่วมกับบริษัทผู้รับประกันภัย เว้นแต่ นักศึกษาผู้ใดมีประกันภัยในลักษณะทานองเดียวกัน
อยู่ก่อนแล้ว นักศึกษาผู้นั้นอาจนาหลักฐานมาแสดงเพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้ได้”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ ว มี มติ ให้ ความเห็ น ชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยศิลปากร เรื่ อง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้
ปรับแก้ปีที่ในข้อ 1 ของ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว จาก “...ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557” เป็น “...ฉบับลงวันที่
23 มิถุนายน พ.ศ. 2553” ก่อนนาเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า กองกิจการนักศึกษาควรกาหนดระยะเวลาการยื่นหลักฐาน
สาหรั บ นั กศึกษาที่ป ระสงค์จ ะน าหลั กฐานมาแสดงเพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทค่าเบี้ย
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง ภายใน 4 สัปดาห์ หลังเปิดภาคการศึกษาด้วย
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยาย
และภาคปฏิบัติการ ตามความในข้อ 4.19.1.3 และ 4.19.1.5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. 2545

สรุปเรื่อง
ตามความในข้อ 4.19.1.3 และ 4.19.1.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 กาหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศรายวิชาเรียน
ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการที่ต้องชาระค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 150 บาท นั้น
บัดนี้ กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบอัตราค่าหน่วยกิตรายวิชาเปิดใหม่ของคณะโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิช าเลือก ในอัตรา
หน่วยกิตละ 150 บาท จานวน 5 รายวิชา โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
พร้อมเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดรายวิชาเรี ยนภาคบรรยาย
และภาคปฏิบัติการ ตามความในข้อ 4.19.1.3 และ 4.19.1.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ ว มี มติ ให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยศิลปากร เรื่ อง
กาหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ตามความในข้อ 4.19.1.3 และ 4.19.1.5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลั ยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 แล้วให้ นาเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3.3

(ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ว่ า ด้ ว ยอั ต ราค่ า ลงทะเบี ย นและ
ค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้เสนอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....โดย
ให้เพิ่มเติมอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เป็นข้อ 4.11 ใน (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการ
เวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 7/2557
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กัน ยายน 2556 ได้มีข้อเสนอแนะ
สาหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การบริหารงบประมาณและการเงินสาหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยขอให้คณะวิชาที่ประสงค์
จะปรั บ อัต ราค่ าธรรมเนี ย มการศึกษาเตรี ยมข้ อมูล /เหตุผ ลส าหรับการปรั บอัต ราค่ าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่ าลงทะเบี ย นและค่ าธรรมเนี ย มพิ เศษของนั กศึ กษาโครงการพิ เศษ (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... แล้ ว ให้ น าเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1
ระเบียบวาระที่ 4.4.1.1

วาระลับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประมวลผลการปฏิ บั ติ ง านของหั ว หน้ า ภาควิ ช า
มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรมี ข้ า ราชการ พนั ก งานใน
สถาบั น อุดมศึกษา และลู กจ้ างที่เกษีย ณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึ งแก่กรรม จานวนทั้งสิ้ น
40 ราย โดยผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ. 2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 มีจานวน 39 ราย ดังนี้
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. นายสาเภา มหาวีระรัตน์
คณะโบราณคดี
2. นางสาวกรรณิการ์ วิมลเกษม
3. นางมณีวรรณ ผิวนิ่ม
4. นางพจนา ฤทธิรงค์
คณะมัณฑนศิลป์
5. นางสาวจิตตรี ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
6. นางสาวนารี ลอยพงษ์
7. นายสรรค์ชัย หิรัญสิริพงษ์
คณะอักษรศาสตร์
8.
9.
10.
11.
คณะศึกษาศาสตร์
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นางจุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
นายประหยัด นิชลานนท์
นายยงยุทธ ชูแว่น
นางสาวพันทิพา ศรีพื้นผล
นายบารุง โตรัตน์
ว่าที่พันตรีนพดล เจนอักษร
นายฐานิศร์ เหมศาสตร์
นางปราเนต รัตนเลี่ยม
นางศศิธร กิจชนม์
นายคฑาวุธ ทองไทย
นายวิรัช ทองภูเบศร์

คณะวิทยาศาสตร์
19. นางประกอบ รักษาชาติ
20. นางสาวโอภา บางเจริญพรพงค์
21. นายศุภชัย ศุภลักษณ์นารี

ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556
ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556
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22. นางอัญชรี ธูปตาก้อง
23. นางจิตรีบุล พุ่มศิริ
24. นายธีระพันธุ์ สันติเทวกุล
บัณฑิตวิทยาลัย
25. นางนพนันท์ อินทร์สวาท
กองกลาง
26. นายสนอง เก่าเจริญ
กองคลัง
27. นางกาญจนา กาญจนวิศิษฐ์
กองแผนงาน
28. นายกมล สังข์เกิด
กองบริการการศึกษา
29. นายณยศ บู่สามสาย
30. นายประสิทธิ์ บัวเล็ก
กองกิจการนักศึกษา
31. นางชนิดา วัยวุฒิเกียรติ
32. นางอดิศัย มะลิขาว
กองงานวิทยาเขต
33. นางมุกดา บุญเต็ม
กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์
34. นายทรงชัย เทวฤทธิ์เรืองศรี
35. นายเฉลียว คงอิ่ม
36. นายสมคิด จันทร์ผดุง
37. นายมณี จิ๋วน้อย
สานักหอสมุดกลาง
38. นางกาญจนา สุคนธมณี
39. นางกาญจนา บุญวัฒนะกุล
ทั้งนี้ มีผู้ที่คณะวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก
จานวน 1 ราย คือ นายเนย สายแก้ว คณะโบราณคดี ซึ่งได้ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ และของที่ระลึก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 39 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเครื่องหมายเกียรติคุณฯ เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 4.5.2

รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการขั้นสุดท้ายของ
รองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถียร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สรุปเรื่อง
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ยอนุ มั ติ ให้ รองศาสตราจารย์ มานะ กาญจนมณี เสถี ยร คณะสั ตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเพื่อเขียนตาราชื่อศัตรูพืชและการจัดการ
โดยมีกาหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 นั้น
ในการนี้ รองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถียร ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการขั้นสุดท้าย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการขั้นสุดท้ายของรองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถียร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

รายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับพระราชทานทุนภูมิพล ประจาปีการศึกษา 2557

สรุปเรื่อง
ด้วยกองกิจการนักศึกษาได้เสนอรายชื่อนักศึกษาที่คณะวิชาต่างๆ เสนอเข้ารับพระราชทาน
ทุนภูมิพล ประจาปีการศึกษา 2557 ดังนี้
ทุนภูมิพลประเภทรางวัลเรียนดี จานวน 14 ทุน ได้แก่
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
นายภูริธิป สุริยภัทรพันธ์
รหัส 01530072 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.72
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวปัญจพร อัศวศิริโรจน์
รหัส 02530026 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.67
3. คณะโบราณคดี
นางสาววรางรัตน์ สุคันธรัตน์
รหัส 03540272 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.94
4. คณะมัณฑนศิลป์
นางสาววิภาสิริ สมนึก
รหัส 04540176 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.79
5. คณะอักษรศาสตร์
นายสักรินทร์ เพ็งประเดิม
รหัส 05540353 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92
6. คณะศึกษาศาสตร์
นางสาวอัฐพร สมบูรณ์
รหัส 06540373 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92
7. คณะวิทยาศาสตร์
นายศิวกร สกุลแก้วเกษม
รหัส 07540259 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.99
8. คณะเภสัชศาสตร์
นางสาวสุภาณี กลั่นประเสริฐ
รหัส 08530172 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.68
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9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวสุวรรณี เฉียงเมือง
รหัส 09542149
10. คณะดุริยางคศาสตร์
นายชัชตินันท์ ตุลยานันต์
รหัส 10540093
11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาวธัญญา ประนมพนธ์
รหัส 11540079
12. คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวปัฐวิกรณ์ ศรีวรนารถ
รหัส 12540763
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวจริยา มาลัยทอง
รหัส 13540325
14. วิทยาลัยนานาชาติ
นางสาวนวินดา สาทิสรัตนโสภิต
รหัส 90540032
ทุนภูมิพลประเภทส่งเสริมการศึกษา จานวน 14 ทุน ได้แก่
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
นายจักรพงศ์ ทบภักดิ์
รหัส 01530014
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายธนพงษ์ พิสิฐสิฬษ์
รหัส 02550069
3. คณะโบราณคดี
นางสาวแก้วสิริ เทวัญวโรปกรณ์
รหัส 03550006
4. คณะมัณฑนศิลป์
นางสาวฐิติวัลคุ์ เฉลิมแสงสกุล
รหัส 04540153
5. คณะอักษรศาสตร์
นางสาวพรพรรณ ขอนแก้ว
รหัส 05540184
6. คณะศึกษาศาสตร์
นางสาวบุปผา รอดเนียม
รหัส 06530044
7. คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวเบญจมาศ นามจัด
รหัส 07550317
8. คณะเภสัชศาสตร์
นางสาวกุลอุมา กระบี่ศรี
รหัส 08550015
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายกิตติมศักดิ์ เกตุกุล
รหัส 09540030
10. คณะดุริยางคศาสตร์
นายมงคล บุญแสน
รหัส 10540050
11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นายณัฐพล สุขขัง
รหัส 11540337
12. คณะวิทยาการจัดการ
นายวงตะวัน ศรีสอาด
รหัส 12540102

คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.80
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.64
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.76
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.95
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.69
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88

คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.69
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.94
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.10
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.72
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.81
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.54
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.65
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.17
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.95
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.37
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.55
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13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวภาษิณี ไทยนุกูล
รหัส 13540064 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.38
14. วิทยาลัยนานาชาติ
นางสาวกฤตกานต์ ทรัพย์กาเนิด
รหัส 90540168 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.81
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาผู้ สมควรได้รับพระราชทาน
ทุนภูมิพล ประจาปีการศึกษา 2557 ประเภทรางวัลเรียนดี จานวน 14 ทุน และประเภทส่งเสริมการศึกษา
จานวน 14 ทุน ตามที่กองกิจการนักศึกษาเสนอ เพื่อเข้ารับพระราชทานทุนภูมิพลในวันพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557
ระเบียบวาระที่ 4.5.4

การปรับรูปแบบการจัดเก็บและโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 และครั้งที่ 8/2556
เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียม
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะทางานชุดดังกล่าวได้ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้ปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บและโครงสร้าง
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 นั้น
เพื่อให้การปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย สภาพทางเศรษฐกิจที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของภาวะเงินเฟ้อ อย่างรวดเร็ว
การแข่งขันในตลาดการศึกษา การเปิดเขตการค้าเสรีและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้ง
ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยของนักศึกษา จึงเห็นควรปรับปรุงรูปแบบการ
จัดเก็บจากระบบหน่วยกิตเป็นระบบเหมาจ่ายที่รวมอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทไว้ด้วยกัน เพื่อให้
เกิดความคล่ องตัว ในการจ่ ายค่ าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา และเป็นกรอบช่ว ยกากับให้ นักศึกษา
สามารถวางแผนการเรี ย นของตนเองได้อย่างถูกต้องและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด อีกทั้ง
ผู้ ป กครองของนั ก ศึกษาที่มี สิ ทธิ์ เบิ ก ค่าเล่ าเรียนบุตร สามารถนาใบส าคัญ รับ เงินไปเบิ กจ่า ยได้ ส ะดวกขึ้ น
เนื่องจากไม่มีการจาแนกรายละเอียดของค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งทาให้เกิดความยุ่งยาก ตลอดจนมหาวิทยาลัย
คณะวิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ใกล้เคียงกับจานวน
ที่สามารถจัดเก็บได้จริงในแต่ละรอบปีการศึกษา โดยจะส่งผลต่อการวางแผนจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาและช่วยผลักดันภารกิจในแต่ละยุทธศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วและสะท้อนความเป็นจริง
การปรับโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นัก ศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการปกติ
จะเป็ นการปรับทั้งในส่วนค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา โดยพิจารณาจากความสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางการศึกษา ความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากรจัดการศึกษาให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน และสังคมอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะวิชาได้กาหนดการปรับโครงสร้างของอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะวิชา โดยกาหนดให้จัดเก็บ
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ตามกลุ่มสาขาวิชา และค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนกลาง ซึ่งเป็นอัตราที่กาหนดสาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนตามหลักสูตร (4 ปี 5 ปี หรือ 6 ปี) ภาคการศึกษาละ 12–24 หน่วยกิต มีรายละเอียดในแต่ละส่วน ดังนี้
1. อัตราการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี โครงการปกติ
จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา : ภาคการศึกษา
กลุ่มสาขา

อัตราค่าธรรมเนียมเดิม
แบบหน่วยกิต

อัตราค่าธรรมเนียมใหม่
แบบเหมาจ่าย

ร้อยละเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้น

8,716

19,000
22,000
15,000
19,000
15,000
23,000

117.99
152.41
138.10
104.86
57.90
119.05

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ศิลปะและการออกแบบ
สังคมศาสตร์ - มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การเกษตร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

6,300
9,300
9,500
10,500

2. การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนน้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หน่วย : บาท
กลุ่มสาขา / คณะวิชา
จิตรกรรมประติมากรรมฯ
ศิลปะและการออกแบบ
สังคมศาสตร์ - มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การเกษตร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1-6 หน่วยกิต
8,500
9,500
7,500
8,500
7,500
9,700

7-11 หน่วยกิต
13,000
14,800
10,500
13,000
10,500
15,500

3. การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนมากกว่า 24 หน่วยกิต
สาหรับนักศึกษาที่ขอลงทะเบียนเกินกว่า 24 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา กาหนดให้
นักศึกษาลงทะเบี ยนในรายวิช าที่เพิ่มในอัตราหน่วยกิต ละ 700–1,200 บาท จาแนกตามกลุ่ มสาขาวิช าที่
รายวิชานั้นสังกัด ดังนี้
กลุ่มสาขา / คณะวิชา
จิตรกรรมประติมากรรมฯ
ศิลปะและการออกแบบ
สังคมศาสตร์ - มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การเกษตร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท) : หน่วยกิต
800
1,200
700
800
700
1,100
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เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างนักศึกษาโครงการปกติและโครงการพิเศษที่จัด
การศึกษาในปัจจุบัน
คณะวิชา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ปรับใหม่
โครงการปกติ (บาท)

ร้อยละที่แตกต่าง

22,000
15,000
15,000
19,000
19,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
โครงการพิเศษ (บาท)
โดยเฉลี่ย
40,000
28,000
30,000
30,000
35,000

มัณฑนศิลป์
อักษรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เภสัชศาสตร์
หลักสูตรทั่วไป
เภสัชศาสตร์
หลักสูตรผลิตร่วมกับร้านยา

23,000

60,000

160.87

75,000

226.09

81.82
86.87
50.00
57.90
84.21

เพื่อให้การปรับ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นการนาไปสู่ การพัฒ นาปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอย่ างเหมาะสมและเป็นรู ปธรรม ขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้ แก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ในการศึกษา จึงได้กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บได้มากาหนดเป็นนโยบายการจัดสรรงบประมาณของคณะวิชา ดังนี้
1. จัดสรรเพื่อการพัฒนานักศึกษาในอัตราร้อยละ 5 ทั้งนี้ ต้องจัดสรรเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
2. จัดสรรเข้ากองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในอัตราร้อยละ 5
3. จัดสรรเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ในอัตราร้อยละ 2
4. จัดสรรเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ ในอัตราร้อยละ 4
ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1. การปรับรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากแบบหน่วยกิตเป็นแบบเหมาจ่าย
2. การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ) ประจาปีการศึกษา
2558 จาแนกตามกลุ่มสาขาและคณะวิชา ดังนี้
2.1 กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
19,000 บาท
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะมัณฑนศิลป์
22,000 บาท
2.2 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15,000 บาท
(คณะโบราณคดี คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ)
2.3 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19,000 บาท
(คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2.4 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
15,000 บาท
(คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
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2.5 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
23,000 บาท
(คณะเภสัชศาสตร์)
3. หลักการในการขอปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี
(หลักสูตรปกติ) ปีการศึกษา 2558-2562
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ มอบหมายให้ กองแผนงานรวบรวมข้อมูล เหตุผ ลความจาเป็น
ในการปรับรูปแบบการจัดเก็บและโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)
เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ไม่ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการปกติและโครงการพิเศษ
เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมโครงการปกติและโครงการพิเศษมีความแตกต่างกันมาก หรืออาจหาข้อมูล/เหตุผล
เพิ่มเติมสาหรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการพิเศษที่มีอัตราสูงกว่าโครงการปกติมาก
2. ควรเสนอความโดดเด่นและความมีชื่อเสียงของกลุ่มสาขาวิช าศิล ปะและการออกแบบ
ซึ่งจะมีส่วนในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์ เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์กลางในด้านดังกล่าวในระดับนานาชาติ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของกลุ่มสาขานี้มีการปรับ
เพิ่มในสัดส่วนทีส่ ูงกว่ากลุ่มสาขาอื่นๆ
3. ควรแสดงข้อ มูล งบประมาณแผ่ นดินที่ ได้รับ การจั ดสรรในงบบุคลากรเฉพาะในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ควรนางบประมาณเงินรายได้มาร่วมคิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษาของคณะวิชา และอาจ
พิจารณาถึงเงินสะสมด้วย
5. ควรจั ด ท าข้ อ มู ล ผลกระทบจากการได้ รั บ งบประมาณในด้ า นการจั ด การศึ ก ษาที่ ค งที่
หรืออาจลดลงให้ชัดเจน โดยนาเสนอข้อมูล เปรียบเทียบให้เห็นสถิติที่ลดลงของการนานักศึกษาไปดูงานนอก
สถานทีเ่ พื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพในแต่ละปี
6. ควรแสดงข้อมูลการโอนตัดหน่วยกิตระหว่างคณะวิชา
แล้วให้นาเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 4.5.5

การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญา
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละงานยุ ติ ธ รรม (หลั ก สู ต รพหุ
วิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ในลักษณะโครงการพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ได้ให้ความเห็นชอบการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ในลักษณะโครงการพิเศษ ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ได้อนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวแล้ว นั้น
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ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึก ษา หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุษ ฎี บั ณ ฑิต สาขาวิ ช านิ ติวิ ท ยาศาสตร์ และงานยุ ติ ธ รรม
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ในลักษณะโครงการพิเศษ
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีข้อเสนอแนะ
สาหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การบริหารงบประมาณและการเงินสาหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยขอให้คณะวิชาที่ประสงค์
จะปรั บ อัต ราค่ าธรรมเนี ย มการศึกษาเตรี ยมข้ อมูล /เหตุผ ลส าหรับการปรั บอัต ราค่ าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็ นชอบการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ในลักษณะโครงการพิเศษ แล้วให้นาเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงิ น พิ จ ารณาก่ อ นให้ ก องนิ ติ ก ารจั ด ท าเป็ น (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
การเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 15/2557

สรุปเรื่อง
ตามที่ได้กาหนดการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2557
ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม อธ 1302 ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นั้น
เนื่อ งจากในวัน ดัง กล่าวมีก ารซ้อมใหญ่พิธีพ ระราชทานปริญ ญาบัต ร ประจาปีการศึกษา
2556 ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมจาก เวลา 09.30 น.
เป็น เวลา 15.00 น.
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.
(นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร)
ผู้จดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

