รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 15/2557
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุมสานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
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ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ผศ.ชัยชาญ
รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดร.จรุงแสง
อ.ปัญจพล
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.วันชัย
อ.อามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ์
ผศ.ดร.สมชาย
รศ.ดร.วิสาข์
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน์
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.วุฒิชัย

ถาวรเวช
เขียววิชัย
ลักษณบุญส่ง
เหล่าพูนพัฒน์
เกาศัลย์
สุทธะนันท์
ชูสุวรรณ
ด่านกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
สาเนียงงาม
จัติวัตร์
อยู่ยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
เลิศสถากิจ

17.
18.
19.
20.
21.

อ.ดร.ภวพล
ผศ.ดร.พิทักษ์
อ.มานพ
รศ.ดร.ปานใจ
รศ.ดร.อวยพร

คงชุม
ศิริวงศ์
เอี่ยมสะอาด
ธารทัศนวงศ์
อภิรักษ์อร่ามวง

22. ผศ.ฉัตรชัย
23. อ.ดร.ศักดิพันธ์
24. ผศ.ดร.อริศร์

เผ่าทองจีน
ตันวิมลรัตน์
เทียนประเสริฐ

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รักษาราชการแทนผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดาวลอย
2. อ.เชิดชัย

กาญจนมณีเสถียร
ศิริโภคา

รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองประธานสภาคณาจารย์
รักษาราชการแทนประธานสภาคณาจารย์

2
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.เชาวรีย์
2. อ.ดร.พีรพัฒน์
3. ผศ.สยุมพร

อรรถลังรอง
ยางกลาง
กาษรสุวรรณ

4. ผศ.ดร.สาโรช

พูลเทพ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์

โกอุดมวิทย์
อิงคพัฒนากุล
ขัตติยพิกุล
บรรณวิทยกิจ
จันทร์ศิริ
ศิริกุลชยานนท์
จงเสรีจิตต์

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการหอศิลป์
ประธานสภาคณาจารย์

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.ถาวร
รศ.ดร.วศิน
ผศ.ดร.สมพิศ
อ.ดาริห์
รศ.ดร.เกษร
อ.ดร.ปรมพร
รศ.ดร.บุญศรี

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปิดประชุมเวลา 15.40 น.
เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 14/2557
เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิลปากร
ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 14/2557
เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิลปากร
ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

3
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบด้านวิชาการ
ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังนี้
1. บัณฑิตวิทยาลัย ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
2556 จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิช า 468 569 สื่ อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ ของนักศึกษาจานวน 1 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกผลการศึกษา ซึ่ง ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว
2. คณะดุ ริ ย างคศาสตร์ ป ระสงค์ ข อแก้ ไ ขค่ า ระดั บ ผลการศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาปลาย
ปีการศึกษา 2556 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการให้คะแนน ซึ่งได้ผ่ านการเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการคณะดุริยางคศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 จานวน 3 รายวิชา คือ
2.1 รายวิชา 661 102 Theory and Analysis II กลุ่ม 1 ของนักศึกษาจานวน 1 ราย
2.2 รายวิชา 661 121 Choral Singing II กลุ่ม 1 ของนักศึกษาจานวน 1 ราย
2.3 รายวิชา 664 113 Producer Practice II กลุ่ม 1 ของนักศึกษาจานวน 1 ราย
3. คณะวิ ท ยาการจั ด การประสงค์ ข อแก้ ไ ขค่ า ระดั บ ผลการศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาปลาย
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 รายวิช า คือ รายวิชา 761 326 ศิลปะการขาย ของนักศึกษาจานวน 1 ราย
เนื่องจากนักศึกษาป่วยจึงขาดสอบปลายภาค ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจา
คณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะดุริยางคศาสตร์
และคณะวิทยาการจัดการแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับจัดสรร

สรุปเรื่อง
ตามมติทปี่ ระชุมคณบดีครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 ได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน
คาของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 2,205.6472 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ได้รับจัดสรร 1,222.9019 ล้านบาท จานวน 982.7453 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
80.36 และให้กองแผนงานดาเนินการจัดทารายละเอียดนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
สานักงบประมาณต่อไป นั้น
มหาวิทยาลัยได้รับการประสานงานจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อจัดทา
งบประมาณให้ เป็ นไปตามรายการที่ส านักงบประมาณพิจารณา โดยมหาวิทยาลั ยได้นาเสนอวงเงินคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรายการที่สานัก งบประมาณพิจารณานาเสนอต่อ
ส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา พร้อ มทั้ งบั นทึ กข้ อมู ล คาขอในระบบงบประมาณอิ เล็ กทรอนิก ส์
(e-budgeting) ของสานักงบประมาณพร้อม Sign Off นาส่งข้อมูล เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 จานวน
1,413.8775 ล้านบาท
ในการนี้ กองแผนงานได้จัดทาข้อมูล สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ที่ได้รับจัดสรรก่อนเข้าร่วมประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จานวน 1,374.0696 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 จานวน 151.1677 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.36 เมื่อพิจารณาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดจาแนกได้ดังนี้
1. งบประจ าตามภารกิ จ พื้น ฐาน จานวน 1,322.4655 ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ย รายจ่ า ย
ประจาขั้นต่าที่จาเป็น (เงินเดือนและค่าจ้างประจา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร เงินเต็ม
ขั้ น ราชการ เงิ น เต็ ม ขั้ น ลู ก จ้ า งประจ า ค่ า ตอบแทนการจั ด หารถประจ าต าแหน่ ง ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น
ค่าสาธารณูปโภค และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) รายจ่ายที่ไม่ใช่ประจาขั้นต่า (ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ ค่าตอบแทน ค่าใช้ส อย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคอาคารใหม่ และงบลงทุนโครงการเงิน
อุดหนุน) และรายจ่ายผูกพันเดิมงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) โดยมีรายละเอียดตามตาราง
งบประจาตามภารกิจพื้นฐาน

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

1.รายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็น

452.2519

125.0330

2.รายจ่ายที่ไม่ใช่ประจาขั้นต่า
3.รายจ่ายผูกพันเดิมงบลงทุน
รวม

หน่วย:ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน
รวม

งบลงทุน
-

392.6858

969.9707

24.6023

41.8180 179.0805

60.1632

306.3140

476.8542

- 46.1808
166.851 225.2613

46.1808
60.1632 1,322.4655
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2. ภารกิ จ ตามยุ ท ธศาสตร์ จ านวน 52.2541 ล้ า นบาท เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศที่
มหาวิทยาลัยดาเนินการภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามตาราง
โครงการตามยุทธศาสตร์
1.โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
2.โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รวม

งบ
บุคลากร

งบ
งบลงทุน
ดาเนินงาน
-

หน่วย:ล้านบาท
งบเงิน
รวม
อุดหนุน
7.3430 7.3430

-

- 0.6500

32.4754 33.1254

-

-

-

7.4267

7.4267

-

-

-

4.3590

4.3590

-

- 0.6500

51.6041 52.2541

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับจัดสรร
จานวน 1,374.0696 ล้านบาท และขอให้คณะวิชา/หน่วยงาน เตรียมความพร้อมเพื่อดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2.5.2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

สรุปเรื่อง
ด้วยงานงบประมาณได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัย
สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557 ดังนี้
1. งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,222.901 ล้านบาท ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสานักงบประมาณ 1,222.901 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่
ได้รับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 867.1590 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.91
2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 138.953 ล้านบาท ซึ่งได้รับจัดสรร
จากส านักงบประมาณ 138.953 ล้ านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด เมื่อสิ้ นไตรมาสที่ 3
มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 8.8165 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.34
3. มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดแผนการเบิก จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 83.36 และสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 70.91 ซึ่งต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
12.45 แต่สูงกว่าแผนในภาพรวมที่รัฐบาลกาหนดร้อยละ 0.91
สาหรับในปีนี้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้าง รายการผูกพันใหม่ 1 รายการ คือ อาคาร
ศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา จานวน 1 หลัง
เป็นเงินงบประมาณ 36,000,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการจ้างออกแบบและเขียนแบบอาคาร โดยสัญญา
จ้างออกแบบมี 3 งวดงาน และได้ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว
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สิ่งก่อสร้างที่เป็นรายการปรับปรุงจานวน 3 รายการ ดังนี้
1. โครงการปรั บ ปรุ ง สนามกี ฬ า (กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา) จ านวนเงิ น 18,000,000 บาท
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดจ้างประกวดราคา (e-Auction)
2. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล (สานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) จานวนเงิน
4,000,000 บาท อยู่ระหว่างสรุปงวดงานเพื่อขออนุมัติจัดทาสัญญา
3. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการส่ง-จ่ายกาลังไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวั งสนามจั นทร์ (กองบริ ก ารอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวัง สนามจั น ทร์ ) จ านวนเงิ น
6,000,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาสัญญา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2.5.3

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับนักศึกษาโครงการรับตรง สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ประจาปีการศึกษา 2557

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์รับนักศึกษาโครงการรับตรง สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ประจาปีการศึกษา 2557 โดยกาหนดรับนักศึกษาตามโครงการจานวน 40 คน
ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า การรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง
ให้ คณะวิช าเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการรับนักศึกษา เนื่องจากอานาจการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการรับนักศึกษาเป็นของอธิการบดี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.4

กิจกรรมเสริมหลักสูตร Transcript กิจกรรม

สรุปเรื่อง
ตามที่กองกิจการนักศึกษาได้ดาเนินการพัฒนานักศึกษาตามแนวนโยบายพัฒนานักศึกษา ซึ่ง
เป็นการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษาและการเรียนการสอนโดยการกาหนดรูปแบบ ผลการดาเนินงานและ
เตรี ย มความพร้ อมในเรื่ องของการกาหนดกิจกรรมเสริมหลั กสู ตรนอกชั้นเรียนด้ว ยการออกใบรับรองเข้า
กิจกรรม (Transcript Activity) เพื่อให้นักศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลการจัดหรือการเข้า ร่วมกิจกรรม นาไปใช้
ร่วมกับ Transcript ผลการศึกษา สาหรับการสมัครงานในองค์กรต่างๆ นั้น
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ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาได้รายงานผลการดาเนิน กิจกรรมเสริมหลักสูตร Transcript
กิจกรรม จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. กิจกรรมนักศึกษา (Student Activities) เป็นการให้การศึกษาทางอ้อม ได้สัมผัสชีวิตจริง
และสร้ างสรรค์ป ระสบการณ์ อย่ างกว้า งขวางซึ่ งมีความส าคัญไม่น้ อยกว่าความรู้ทางวิช าการหรือวิช าชี พ
นักศึกษาจึงควรได้รับการสนับสนุนให้จัดและเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ โดยมีกิจกรรมนักศึกษาดังนี้
1.1 กิจ กรรมนักศึกษาที่จั ดโดยองค์ กรนักศึกษา เช่น สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ ชมรม และกลุ่มกิจกรรม เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสโมสร
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2521
1.2 กิจ กรรมมหาวิทยาลั ยที่จัดโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลั ย
คณะวิชา ภาควิชา สาขาวิชา ศูนย์ สถาบัน สานัก หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น กระทรวง ทบวง
กรม กองต่างๆ บริษัทเอกชนต่างๆ
1.3 กิจกรรมที่บูรณาการกับรายวิชา โดยการจัดให้มีการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น
รายวิชากิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ฯ
2. การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “ต้นน้า
ทางปัญญา แห่งศิลป์ผสานศาสตร์ ผดุงชาติวัฒนธรรม นาสังคม : Upstream of Wisdom with the Arts
and Science combined to sustain through Culture the integrity of Nation and Society”
มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดให้นักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2557 ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา
ศึกษาตลอดหลักสูตรในมหาวิทยาลัย (ชั้นปี 1 – ชั้นปีสุดท้าย) จานวนไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม และมีจานวน
ชั่วโมงรวมกันไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง ดังนี้
1. กิจกรรมบังคับ กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม ได้แก่
- กิจกรรมนักศึกษาที่จัดโดยองค์กรนักศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม และมี
จานวนชั่วโมงรวมกันไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
- กิจกรรมมหาวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม และมีจานวนชั่วโมงรวมกันไม่
น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
2. กิจ กรรมเสรี กาหนดให้ นักศึกษาทุกคนเข้าร่ว มได้ตามความถนัดและสมัครใจทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจานวนไม่น้อยกว่า 13 กิจกรรม และมีจานวนชั่วโมงรวมกันไม่น้อยกว่า 85
ชั่วโมง โดยมีกิจกรรม 6 ด้าน ได้แก่
- ด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
- ด้านบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม/อาสาพัฒนา
- ด้านกีฬาและนันทนาการ
- ด้านคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ
- ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- ด้านความภูมิใจในคุณค่าและศรัทธาในมหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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มติ

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรดาเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร Transcript กิจกรรม ในปีการศึกษา 2557 ในรูปแบบ
ของกิจกรรมนาร่องสาหรับใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาให้เป็นกิจกรรมบังคับใช้กับนักศึกษาทุกคนโดยให้มีผล
ต่อการส าเร็จการศึกษา พร้อมทั้งปรับข้อความให้ สอดคล้ อง เหมาะสม และชัดเจนสาหรับกิจกรรมนาร่อง
ดังกล่าว ทั้งนี้ ประธานมอบหมายให้กองกิจการนักศึกษาประเมินผลกิจกรรมดังกล่าวด้วย
2. เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร Transcript กิจกรรม บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
จึงควรพิจารณากาหนดกิจ กรรมดังกล่ าวไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ จะต้องคานึงถึงการปรับปรุงที่อาจกระทบต่อ
โครงสร้างของหลักสูตร (มคอ.)
3. ควรนากิจกรรมของแต่ล ะคณะวิช าที่จัดต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี บรรจุใน Transcript
กิจกรรม เพื่อให้เป็นการดาเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
4. ควรก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงรายละเอี ย ดการด าเนิ น กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
Transcript กิจกรรม กับคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 2.5.5

การรายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

สรุปเรื่อง
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดให้ ส ถาบั น อุ ดมศึ กษาจัด การศึ กษานอกสถานที่ ตั้ง ได้ต ามเงื่ อนไขที่ ก าหนด โดยให้
อธิการบดีแจ้งต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบภายในสามสิบวันนับจากสภาสถาบันพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ นั้น
เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังคงได้รับข้อมูลการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ของสถาบั น อุดมศึกษาเป็ น ระยะๆ จานวนมาก ทั้งจากข้อ ร้องเรียน สื่ อต่า งๆ และข้อมูล จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สกอ. จึงขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยศิลปากรตรวจสอบข้อมูลการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งทั้งหมดหรือการจัดการศึกษาที่เข้าข่ายการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งว่า มีศูนย์ใดที่ยังไม่ได้แจ้ง
ข้อมูล ไปยั ง สกอ. โดยให้ร ายงานข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่กาหนดพร้อมเอกสารโครงการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง กรณีหลักสูตรที่มีผลการตรวจประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้รายงานการดาเนินการกับนักศึกษาซึ่งสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลนอกสถานที่ตั้งที่แจ้งและผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งซึ่งถือเป็นที่
สิ้นสุด แล้ วส่งไปยั ง สกอ. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โ หลดข้อมูลและเอกสาร
แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ http://www.mua.go.th ในหัวข้อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
อนึ่ ง หากพ้ น ระยะเวลาที่ ก าหนดแล้ ว สกอ. จะด าเนิ น การเสนอให้ ค ณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจ ารณา “ไม่รั บ ทราบ” การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานอื่นหรือที่มี
ผู้ร้องเรียนซึ่งไม่ปรากฏตามข้อมูลที่ สกอ. ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย แล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะพร้อมแจ้ง
ข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบและขอความร่ว มมือให้ทุกคณะวิช ารายงานว่ามีข้อมูล การจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งหรือไม่ มายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2557
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ระเบียบวาระที่ 2.5.6

มหาวิทยาลัยสีขาว ศูนย์ประสานงานรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ปีการศึกษา 2557 (ศรช.)

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษาได้ ร ายงานผลการด าเนิ น กิ จ กรรมมหาวิ ท ยาลั ย สี ข าว
ศูนย์ประสานงานรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2557 (ศรช.) ซึ่งจาแนกเป็น 4 ส่วนดังนี้
1. ประกาศ /คาสั่ง กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
2. การจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
3. การดาเนินงานมหาวิทยาลัยสีขาว
4. การเตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
- โครงการสัมมนาผู้นากิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
- โครงการ Identity of Creation รังสรรค์น้องใหม่ห่างไกลสิ่งเสพติด
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ฉบับปี พ.ศ. 2555

4
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
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
1. รองศาสตราจารย์ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล*
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช*
3. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ*
3. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ*
4. อาจารย์ ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์*
4. อาจารย์ ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข
5. อาจารย์พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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โดยจะเริ่ ม ใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษาตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็ น ต้ น ไป ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการ
ปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสู ตรการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.ธนะ จีระพิวัฒน์*
1. อาจารย์ ดร.ธนะ จีระพิวัฒน์*
2. รองศาสตราจารย์สิทธิพร ภิรมย์รื่น*
2. รองศาสตราจารย์สิทธิพร ภิรมย์รื่น*
3. อาจารย์ ดร.สัทธา ปัญญาแก้ว*
3. อาจารย์ ดร.องอาจ หุดากร*
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพจน์ สุขเกษม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพจน์ สุขเกษม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัตติกา กิตติประสาร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัตติกา กิตติประสาร
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่ ม ใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษาตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็ น ต้ น ไป ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการ
ปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะวิ ทยาศาสตร์ ป ระสงค์ ขอปรับ ปรุ ง หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
ชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
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อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ทองภักดี*
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา*
2. อาจารย์ ดร.วิวิชชุตา เดชรักษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุวา อารีย์กิจเสรี*
3. อาจารย์ ดร.ศรัณยพร มากทรัพย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ*
5. อาจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ*
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555)

สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะมัณ ฑนศิ ล ป์ ป ระสงค์ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตรศิ ล ปบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ*
1. อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ*
2. อาจารย์ปิติ คุปตะวาทิน*
2. อาจารย์ปิติ คุปตะวาทิน*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ
3. อาจารย์ศรีนาฎ ไพโรหกุล
4. อาจารย์อินทรธนู ฟ้าร่มขาว
4. อาจารย์อินทรธนู ฟ้าร่มขาว
5. อาจารย์ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท ปลื้มชูศักดิ์
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิช า
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชีย
ตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเพิ่มจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล*
3. อาจารย์รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล
4. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์
5. อาจารย์สิรินาถ ศิริรัตน์

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล*
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
1. อาจารย์กนก รุ่งกีรติกุล
2. อาจารย์รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล
3. อาจารย์ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ
สาขาวิชาภาษาจีน
1. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวัฒน์ คุ้มภัย
3. อาจารย์ ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
1. อาจารย์สิรินาถ ศิริรัตน์
2. อาจารย์ชุติมา อารียะธนวัลย์
3. อาจารย์ Maeng Jung-hee
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
7/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิ จารณาแล้ ว มี มติ ให้ ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอัก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
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อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ*
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ*
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ*
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา
4. อาจารย์ ดร.อดิศรี เจริญพานิช
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ทองภักดี
5. อาจารย์ ดร.ณิมนาราห์ อยู่คงแก้ว
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้ ว มี มติ ให้ ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2556 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
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ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดรายวิชาเรียน
ภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง (ฉบับที่ ..)

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลั ย ได้ประกาศกาหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการ
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง ฉบับลงวันที่ 27 ตุลาคม 2551 แล้วนั้น
เนื ่อ งจากคณะโบราณคดี ไ ด้เ สนอขอก าหนดรายวิ ช าเรี ย นภาคบรรยายและหรื อ ภาคปฏิ บั ติ ก ารระดั บ
บัณฑิตศึกษา ที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้ นเปลืองที่มีราคาสูงเพิ่มเติมของหลั กสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กาหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ
สิ้นเปลืองที่มีราคาสูง (ฉบับที่ ..) ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ใ ห้ค วามเห็น ชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กาหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัส ดุ
สิ้นเปลืองที่มีราคาสูง (ฉบับที่ ..) ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ แล้วให้นาเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ได้เสนอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับข้อความใน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตให้ชัดเจนมากขึ้นและให้เพิ่มเติมอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง เป็น ข้อ 4.4.2 และ
บทเฉพาะกาล ข้อ 4 ของ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีข้อเสนอแนะ
สาหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณและการเงินสาหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยขอให้คณะวิชาที่ประสงค์
จะปรั บ อัตราค่าธรรมเนี ย มการศึกษาเตรี ยมข้อมูล /เหตุผ ลส าหรับการปรั บอัตราค่า ธรรมเนีย มการศึกษา
เพื่อชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ว ย
อัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้วให้นาเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ประธานมอบหมายให้ คณะดุริยางคศาสตร์จัดเตรียมข้อมูลพร้อมเหตุผลการปรับอัตรา
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557-2561

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะกรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ครั้ ง ที่
2/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาและจัดทา (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557-2561 ภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย ICT 2020 และ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร ฉบับ ที่ 3 ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2551-2565 รวมทั้งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ฉบับ
ปรับแผน) ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้
1. กรอบความเชื่อ มโยงของแผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่ อสาร มหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากร พ.ศ. 2557-2561
กรอบนโยบายเทคโนโลยีฯ ICT 2020
(ระยะ พ.ศ. 2554-2563)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาโครงสร้ า ง
พื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สู ง หรื อ การสื่ อ สารรู ป แบบอื่ น ที่ เ ป็ น
Broadband ให้มีความทันสมัย มีการ
ก ร ะ จ า ย อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง แ ล ะ มี
ความมั่ น คงปลอดภั ย สามารถรองรั บ
ความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ได้

(ร่าง) แผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2557-2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทุนมนุษย์ให้มี
ความรอบรู้ เข้ า ถึ ง มี ส่ ว นร่ ว มในการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบ ICT
ได้ อ ย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น ในการสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม เพื่อการดารงชีวิตและการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ (Participatory
People)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2556-2563 (ฉบับปรับแผน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเพื่ อ
เสริ ม สร้ า งความคิ ด สร้ า งสรรค์ ปลู ก ฝั ง
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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กรอบนโยบายเทคโนโลยีฯ ICT 2020
(ระยะ พ.ศ. 2554-2563)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ที่ มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้
สารสนเทศอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี
วิ จ ารณญาณและรู้ เ ท่ า ทั น รวมถึ ง
การพั ฒ นาบุ ค ลากร ICT ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและความเชี่ ย วชาญ
ระดับมาตรฐานสากล
ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 ใช้ ICT เพื่อ สร้ า ง
นวั ต กรรมการบริ ก ารของภาครั ฐ ที่
สามารถให้บริการประชาชนและธุรกิจ
ทุ ก ภาคส่ ว นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล

(ร่าง) แผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2557-2561
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาโครงสร้ า ง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่พอเพียง (Sufficient) และ
คุ้มค่า (Optimal Infrastructure)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒ นาบริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐอย่างฉลาดทั้ง
ในประเทศและในระดับภูมิภาคสากล
โดยให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา ในแนวทางนวัตกรรม และมี
ความมั่นคงปลอดภัย

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2556-2563 (ฉบับปรับแผน)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อมทางการศึ กษาที่ เ อื้อ ให้ เกิ ดการ
เรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัยเชิงสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการเสริมสร้างความเข้ มแข็งแก่สังคม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการองค์กร
อย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พื่ อ ก า ร เ ป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
ยุ ท ธ ศาส ตร์ ที่ 8 กา ร พั ฒ นาร ะ บ บ
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การตาม
พันธกิจให้มีประสิทธิภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557-2561

2. วิสัยทัศน์ (Vision)
“นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่ง
การสร้างสรรค์”
“มหาวิทยาลั ย ชั้นน าแห่ งการสร้างสรรค์ ” หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลั ยแห่ งการ
สร้างสรรค์ ซึ่งการดาเนินการจัดการศึกษาตามพันธกิจหลักทุกด้านที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมดังที่เคยทามาก่อน
แต่เป็นดาเนินการที่ให้ความสาคัญกับความคิดแนวทาง และรูปแบบใหม่ๆ ที่สาคัญบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จักต้องมีการพัฒนาทางระบบคิดที่ไม่ติดอยู่กับกรอบแบบเดิม ๆ
3. พันธกิจ
3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบ
การบริหารจัดการและการดาเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารให้ มี
ความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3.3 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรมี ค วามรู้ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และ
รู้เท่าทัน
3.4 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และการสร้ า งผลงานนวั ต กรรมด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประชาชน
3.5 บริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามหลักธรรมาภิบาล
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4. ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / กลยุทธ์
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557-2561
ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 24 ตัวชี้วัด 21 กลยุทธ์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมอบหมายศูนย์คอมพิวเตอร์ดาเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557-2561 ให้สมบูรณ์ แล้วให้นาเสนอที่
ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของมหาวิทยาลัย และคณะวิชา/หน่วยงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.2

การปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557-2563

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2557-2563 นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา
ปีการศึกษา 2557-2563 ดังนี้
1. การเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ใหม่) จานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เริ่มเปิดรับนักศึกษาใน
ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 2
- หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ
- หลั กสู ตรปรั ชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
ภาควิชาสถาปัตยกรรม เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2558) ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558
การพิจารณาเปิ ดหลักสูตรใหม่เพื่อบรรจุในแผนฯ เพิ่มเติมจะส่งผลต่อจานวนหลักสูตร
สัดส่วน และจานวนนักศึกษาในภาพรวมของกลุ่มสาขาและมหาวิทยาลัย โดยเมื่อสิ้นแผนฯ ปีการศึกษา 2563
จะมีจานวนหลักสูตรทั้งสิ้น 267 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 101 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 166
หลั กสู ตร มีการเปิ ดหลักสูตรเพิ่มขึ้นจ านวน 53 หลั กสูตร จากจานวนหลักสูตรปัจจุบันปีการศึกษา 2557
จานวน 214 หลักสูตร
จานวนนักศึกษารวมตามแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557-2563 ในปีการศึกษา
2563 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษารวมตามแผนทั้งสิ้น 40,544 คน (จานวนนักศึกษารวมไม่รวมนักศึกษาปริญญาตรี
ในหลักสูตรนานาชาติ 38,694 คน) คิดเป็นสัดส่วนของนักศึกษาปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา โดยไม่รวมนักศึกษา
ปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ยกเว้นในการนามาคิดสัดส่วน เป็น 71.4 : 28.6 ซึ่ง
ใกล้เคียงเพิ่มขึ้นกับเป้าหมายที่กาหนด 70 : 30 โดยเมื่อจาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาซึ่งกาหนดกลุ่มสาขาวิชา
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ศิลปะและการออกแบบ : สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.75 : 2.35 : 1.90
2. กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ทิศทางการดาเนินงานให้มีความ
สอดคล้ องและเป็ น ไปตามแนวทางที่กาหนด คณะกรรมการจึง มีข้อเสนอแนะเพื่ อกาหนดหลั กเกณฑ์การ
พิจารณาเปิดหลักสูตรใหม่ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
(1) หลักสูตรนานาชาติที่ทาให้จานวนนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น (จานวน
นักศึกษาไทยในหลักสูตรนานาชาติจะนามานับรวมกับหลักสูตรปกติ)
(2) หลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง 2 คณะวิชาขึ้นไป
(3) หลักสูตรที่มีลักษณะการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ การจัดทาและพัฒนาหลักสูตร
แบบ Dual degree, Co-terminal, Cross curriculum Programme, Double degree และ Composite
degree หรือการจัดหลักสูตรร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือการจัดหลักสูตรให้นักศึกษาเรียนจบได้ภายใน
เวลา 3 ปี รวมถึงหลักสูตรแบบบูรณาการ
(4) หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องตอบสนองต่อความจาเป็น/ความต้องการหรือ
สถานการณ์เร่งด่วนของสังคม/ชุมชน/ประเทศชาติ และภูมิภาคอาเซียน ที่ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าไว้ได้
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยส่งเสริม/สนับสนุนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับเพิ่มจานวนนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของทุกคณะวิชา/สาขาวิชา
3. กาหนดปฏิทินการนาเสนอหลักสูตรใหม่/ปรับแผน เพื่อให้คณะวิชาที่มีความประสงค์จะ
เปิดหลักสูตรใหม่ที่ไม่ไ ด้บ รรจุ ไว้ในแผนฯ และเสนอขอปรับแผนหลั กสูตร (เปลี่ ยนชื่อหลั กสูตร จานวนรับ
นักศึกษา หลักสูตรใหม่ที่ดาเนินการไม่ทันตามแผน) ให้สามารถดาเนินการขออนุมัติบรรจุในแผนหลักสูตร แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557-2563 ได้ โดยจัดทารายละเอียดตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนด
4. (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้การ
ดาเนินการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความสอดคล้องและบรรลุผลตามแผน
ที่กาหนดไว้
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังนี้
1. การเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ใหม่) จานวน 4 หลักสูตร
2. หลักเกณฑ์การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
3. ปฏิทินการนาเสนอหลักสูตรใหม่/ปรับแผน
4. (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.5.3

การปรับรูปแบบการจัดเก็บและโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 ได้มอบหมายให้
กองแผนงานรวบรวมข้อมูลเหตุผลความจาเป็นในการปรับรูปแบบการจัดเก็บและโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี (โครงการปกติ) เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ แล้ ว ให้
นาเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง นั้น
ในการนี้ กองแผนงานได้รวบรวมรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบในหลักการของการปรับรูปแบบการจัดเก็บ
และโครงสร้ า งอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (โครงการปกติ ) มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ปีการศึกษา 2558 โดยให้ปรับแก้ไขดังนี้
1. ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ จาก “19,000 บาท” เป็น “22,000 บาท” ทั้งนี้ ให้ปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 และ 2562 เช่นเดียวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะมัณฑนศิลป์
2. มหาวิท ยาลั ย ควรพิ จารณาก าหนดอัต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึก ษาส าหรั บ รายวิ ช าร่ ว ม
ระหว่างคณะวิชา (ใหม่) อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกคณะวิชา
3. หน้า 10 ข้อ 4 ปรับข้อความในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าฐาน
เงินเดือนให้มีความละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น
4. หน้า 13 ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สถาบันการศึกษาอื่นจัดเก็บ
โดยเฉลี่ย ตัดในส่วนของ “อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยแห่งอื่น ” ออก แล้วให้เพิ่มใน
ส่วนของ “อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งอื่น” แทน
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ประธานมอบหมายให้คณะวิชาชี้แจงไปยังภาควิชา/สาขาวิชาเกี่ยวกับแนวทางการนา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนาค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บได้มากาหนดเป็น
นโยบายการจัดสรรงบประมาณของคณะวิชา
ระเบียบวาระที่ 4.5.4

การเสนอชื่อผู้ทาคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทาชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ
และผู้ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคล
และหน่ ว ยงานที่คณะวิชาและหน่ ว ยงานต่างๆ เสนอมาให้เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ ผู้ มีอุปการคุณ และผู้ ทา
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ศิลปากร รวม 49 ราย เพื่อรับของที่ระลึกในวันคล้ ายวันสถาปนามหาวิทยาลั ย
ศิลปากร ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557
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ทั้ง นี้ ที่ป ระชุม คณะกรรมการกลั่ นกรองฯ มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลั ย
ศิลปากรว่าด้วยการสรรหาบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2536 โดย
1. ปรับแก้ไขความในข้อ 5 จาก “ผู้ทาคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ” เป็น “ผู้มีอุปการคุณ”
2. แก้ ไ ขข้ อ 5.2 โดยก าหนดให้ ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานราชการต้ อ งไม่ ใ ช้ เ งิ น
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ
3. แก้ไขข้อ 6 จาก “บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ” เป็น
“บุคลากรหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบรายชื่อ บุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทาชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามที่คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ เสนอมาจานวน 48 ราย เพื่อรับของที่ระลึกในวัน
คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ดังนี้
ประเภทผู้ทาคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ จานวน 42 ราย
1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
2. บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จากัด
3. สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
5. บมจ.ธนาคารกรุงไทย
6. นายอัศวิน อารัทธ์เทียรงาม
7. อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
8. นางเมทินี ธารวณิชกุล
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์
10. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
11. นายศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี (ศิษย์เก่า คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์)
12. มูลนิธิเอสซีจี
13. มูลนิธิสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
14. ครอบครัวจารุนันท์ วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
15. นายจรินทร์ รอดประเสริฐ
16. บริษัท เบเยอร์ จากัด
17. Honda R&D Asia Pacific Co., Ltd.
18. บริษัท ไซรัส ธัญญา จากัด
19. นางนฤมล เกิดฤทธิ์
20. มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
TIFFANY’S SHOW PATTAYA CO., LTD.
บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จากัด
บริษัท จัมปาก้ามาร์เก็ตติ้ง จากัด
ธนาคารออมสิน
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด
Globex Corporation Ltd.
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจาประเทศไทย Korean Cultural Institute of Thailand
บริษัท เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน)
บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จากัด
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
พระครูภาวนาโชติคุณ เจ้าอาวาสวัดถ้าสิงโตทอง จ.ราชบุรี
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด
มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
กองทุนการศึกษา "FOFYE"
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
องค์การเภสัชกรรม
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

ประเภทผู้ทาชื่อเสียง จานวน 6 ราย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน
ดร.สมพงค์ จิตต์มั่น
เภสัชกรหญิง รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช
เภสัชกรหญิง รศ.ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

อนึ่ง คณะวิชา/หน่วยงานที่ประสงค์เสนอรายชื่อบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ
และผู้ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพิ่มเติม) ขอให้ส่งมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557
2. ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ
และผู้ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2536 เช่นเดิม
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ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
การปรับปรุงระบบไฟฟ้าวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

สรุปเรื่อง
รองอธิก ารบดี พระราชวั งสนามจัน ทร์ ไ ด้แ จ้ง ให้ ที่ ประชุ มทราบว่า วิ ท ยาเขตพระราชวั ง
สนามจันทร์จะดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยอาจส่งผลกระทบกับคณะวิชา/หน่วยงานดังนี้
1. วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารหม่อมหลวงปิ่น
มาลากุล และคณะเภสัชศาสตร์ โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติ
2. วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณอาคารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ อาคาร 50 ปี
คณะอักษรศาสตร์ โรงอาหารสระแก้ว อาคารที่พักอาศัยทรงพล/ทับแก้ว 1 และ 2 สานักบริการวิช าการ
สานักงานอธิการบดี ศูนย์รักษาความปลอดภัย โดยงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เวลา 08.00 – 17.00 น.
3. วันที่ 17 สิงหาคม 2557 ดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารหม่อมหลวงปิ่น
มาลากุล ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยงดจ่าย
กระแสไฟฟ้า เวลา 08.00 – 17.00 น. ทั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ได้ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสาหรับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
4. วันที่ 23, 30 สิงหาคม และวันที่ 7 กันยายน 2557 ดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณ
ประตูเหนือวัง อาคารศิลป์ พีระศรี โดยงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เวลา 08.00 – 17.00 น.
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2

การประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทา (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ผู้ช่ว ยอธิการบดีฝ่ ายวิช าการได้แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 4 สิ งหาคม 2557 เวลา
13.30 น. มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทา (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ใหม่แทนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2548 ทั้งนี้ ได้ส่งหนังสือเชิญไปยังคณบดีคณะ
วิชาและสาเนาแจ้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะวิชาแล้ว หากประสงค์เข้าร่วมประชุมขอให้ส่งแบบตอบรับ
การเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่แจ้งไว้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3

การดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 ได้รับทราบเรื่อง
การพั ฒ นาระบบการคั ดเลื อ กบุ ค คลเข้า ศึก ษาในสถาบั นอุ ด มศึ กษา โดยได้ ม อบหมายให้ ผู้ ช่ ว ยอธิก ารบดี
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ฝ่ายวิช าการกาหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์การคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง เพื่อให้ ทุกคณะวิช า
ดาเนินการเนื่องจากให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น
เนื่ อ งจากได้ มี ก ารประชุ ม คณะอนุ ก รรมการด าเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็น
ประธานที่ประชุมได้แจ้งว่า จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 17.55 น.

(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ์)
ผู้จดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

