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อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รักษาราชการแทนประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดี เพชรบุรี
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.พีรพัฒน
2. ผศ.สยุมพร
3. ผศ.ดร.สาโรช

ยางกลาง
กาษรสุวรรณ
พูลเทพ

ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร

1. รศ.ดร.คณิต
2. รศ.ดร.วศิน
3. ผศ.ดร.สมพิศ

เขียววิชัย
อิงคพัฒนากุล
ขัตติยพิกุล

4. อ.อํามฤทธิ์

ชูสุวรรณ

5. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
6. รศ.ดร.วิสาข
7. อ.ดร.ปรมพร

ดานกิตติกุล
จัติวัตร
ศิริกุลชยานนท

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ติดราชการ
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและ
ติดราชการ
กิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ ไปราชการตางประเทศ
ภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ลาปวย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ไปราชการตางประเทศ
ผูอํานวยการหอศิลป
ลาปวย

ผูไมมาประชุม

เปดประชุมเวลา 10.15 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 22/2557
เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1
ระเบียบวาระที่ 2.1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
การประกาศการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

สรุปเรื่อง
ตามที่สภาคณาจารยไดจัดทําสารสภาคณาจารย มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 4 ป 2557
(เดือนพฤศจิกายน) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี นั้น
ประธานไดขอใหร ะบุร ายละเอียดเพิ่ม เติม เกี่ยวกับ การเริ่ม ใชกับ นัก ศึก ษาที่เ ขาศึก ษารุ น
ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ไวดวย เพื่อใหเกิดความชัดเจนกับนักศึกษาทุกชั้นป
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
ขอตกลงรวมของสถาบันอุดมศึกษาในการวางมาตรการการกํากับดูแล
กิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหม

สรุปเรื่อง
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดการประชุมหารือและมอบนโยบาย
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาและผูนํานักศึกษาในการดําเนินการแกไขปญหาการจัดกิจกรรมประชุมเชียรและ
รับนองใหมของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ หองกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ นั้น
ในการนี้ สกอ. ไดดําเนินการรวบรวมขอเสนอและขอคิดเห็นจากการประชุมกลุมยอย โดย
จัดทําเปนขอตกลงรวมของสถาบันอุดมศึกษาในการวางมาตรการการกํากับ ดูแลกิจกรรมประชุมเชียรและ
รับ นองใหม เพื่อใหส ถาบันอุดมศึก ษาไดถือปฏิบัติอยางเครง ครัดในการใชเ ปนแนวทางกําหนดกรอบการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและนิสิตนักศึกษาตอไป ดังนี้
1. สถาบันตองวางมาตรการในการกํากับดูแลกิจกรรมใหครบทั้งมาตรการดานการปองกัน
ดานการสงเสริมและพัฒนา ตลอดจนดานการสรางแรงจูงใจ
2. ผลักดันใหนักศึกษานําวงจรการดําเนินงานที่มีคุณภาพ (PDCA) ไปใชในกิจกรรมประชุมเชียร
และรับนองใหม
3. วางแนวทางที่ชัดเจนในการปองกันการจัดกิจกรรมรับนองใหมนอกสถานที่
4. สรางโอกาสการมีสวนรวมของนักศึกษารุนพี่ที่ดําเนินกิจกรรมและนักศึกษาใหมในการรวม
กําหนดกติกาของสถาบัน ทั้งในดานการวางกรอบกฎเกณฑและการรวมกํากับติดตามดูแล
5. สรางชองทางการใหขอมูลโดยตรงเพื่อการรับรูของผูปกครอง
6. สรางชองทางการรองเรียนของนักศึกษาและผูปกครองที่สงตรงสูผูบริหาร
7. สถาบันตองกําหนดอาจารยที่ปรึกษาหรือบุคคลรับผิดชอบสถานที่ที่นักศึกษาดําเนินกิจกรรมทุกจุด
8. ควรมีการกําหนดสิทธินักศึกษาใหมใหชัดเจน และแจงใหนักศึกษาทราบ
9. กําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการอนุญาตใหองคกรนักศึกษาจัดกิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหม
 องคกรใดที่อนุญาตใหจัดกิจกรรมได
 กําหนดระยะเวลาที่สามารถดําเนินกิจกรรมได
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กําหนดใหชัดเจนวากิจกรรมใดทําได กิจกรรมใดทําไมได เพื่อความเขาใจตรงกัน
 กําหนดบทลงโทษที่ชัดเจนในลักษณะความผิดที่เกิดขึ้น
 กําหนดใหมีการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาใหมที่เขารวมในกิจกรรม เพื่อใหเห็น
วากิจกรรมที่จัดขึ้นเกิดประโยชนตอนักศึกษาใหมเพียงใด
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา หากมหาวิทยาลัย/คณะวิชา
ประสงคใหมีการจัดกิจกรรมรับนองใหมนอกสถานที่ จะตองจัดทําเปนโครงการ/กิจกรรมที่มีผูรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน ตลอดจนมีคณาจารยควบคุมดูแล
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ


มติ

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้
1. เนื่องจากขณะนี้ไดเกินกําหนดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการรับนองใหมแลว ประธาน
จึงขอใหคณบดีคณะวิชาแจงไปยังนักศึกษาใหงดการจัดกิจกรรมดังกลาว อีกทั้งขอใหกําชับ กํากับ ควบคุม และ
ปองกันการจัดกิจกรรมรับนองใหมนอกสถานที่โดยไมไดอยูในความรับผิดชอบของคณาจารย รวมทั้งการซอม
กิจกรรมประชุมเชียรที่สงเสียงรบกวนในชวงค่ําดวย
2. สรางโอกาสการมีสวนรวมของนักศึกษารุนพี่ที่ดําเนินกิจกรรมและนักศึกษาใหมในการรวม
กิจกรรมการรับ นองใหม อยางสรางสรรคและกอใหเ กิดประโยชนตอสังคม ชุมชน สงเสริม ใหนัก ศึกษามีจิต
สาธารณะ เชน การเขาวัดทําบุญ การเก็บขยะที่สาธารณะ โดยอาจมีการระบุกิจกรรมดังกลาวไวในโครงสราง
ของหลักสูตร (มคอ.)
ระเบียบวาระที่ 2.5.2

สรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุม คณบดีครั้ง ที่ 16/2557 เมื่อวันอังคารที่ 19 สิง หาคม 2557 ได ขอความ
รวมมือใหคณบดีคณะวิชา/ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก กําชับ ใหบุคลากรผูรับผิดชอบของคณะวิชา/
หนวยงานเขาใชง านระบบสารบรรณอิเ ล็ก ทรอนิก ส (e-Document) อยางสม่ําเสมอ และมอบหมายให
งานสารบรรณจัดทํารายงานการเขาใชงานระบบดังกลาวเพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกเดือน นั้น
เพื่อใหทราบผลการลดใชท รัพยากรกระดาษ งานสารบรรณได สรุปผลการลดใชทรัพยากร
กระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ระหวางเดือนพฤษภาคมตุลาคม 2557 โดยคํานวณจากจํานวนหนังสือเวียนของแตละเดือน ดังนี้
เดือน

จํานวนเรื่องเวียน
ผาน e-Document

จํานวนหนา

จํานวนหนวยงาน ลดปริมาณกระดาษ
ที่เวียน/เรื่อง
(แผน)

ประหยัดคาใชจาย
(บาท)

พฤษภาคม

16

79

42

3,318

1,493.10

มิถุนายน

35

147

42

6,174

2,778.30

กรกฎาคม

54

299

42

12,558

5,651.10
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เดือน

จํานวนเรื่องเวียน
ผาน e-Document

จํานวนหนา

จํานวนหนวยงาน ลดปริมาณกระดาษ
ที่เวียน/เรื่อง
(แผน)

ประหยัดคาใชจาย
(บาท)

สิงหาคม

40

277

42

11,634

5,235.30

กันยายน

54

190

42

7,980

3,591.00

ตุลาคม

56

260

42

10,920

4,914.00

รวม

255

1,252

42

52,584

23,662.80

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.3

แบบฟอรมการเสนอขอจัดตั้งสวนงานภายในระดับคณะ/สํานักหรือเทียบเทา

สรุปเรื่อง
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได มี ป ระกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 25
เมษายน พ.ศ. 2555 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดตั้งสวนงานภายในใชเปนแนวทางการดําเนินการ นั้น
เพื่อใหการจัดทําขอมูลการจัดตั้งสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนไปดวยความ
เรียบรอย ครบถวน และเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
และหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 สกอ. จึงไดจัดทําแบบฟอรมการ
เสนอขอจัดตั้งสวนงานภายในระดับคณะ/สํานักหรือเทียบเทา สําหรับสถาบันที่จะจัดตั้งสวนงานภายใน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2554

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุง หลักสูตรอัก ษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังนี้
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน นิโครธานนท*
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน นิโครธานนท*
2. อาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร*
2. รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน เบญจฤทธิ์*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประหยัด นิชลานนท
3. รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วรรณเชษฐ
4. อาจารย ดร.Bernard Wirth
4. อาจารย ดร.Bernard Wirth
5. อาจารย ดร.Laurent Hennequin
5. อาจารย ดร.Laurent Hennequin
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเดือนกันยายน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้ง นี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลัก สู ตรอัก ษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอปรับปรุง หลักสูตรศิล ปบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 4 รายวิชา ดังนี้
วิชาแกน
1. รายวิชา 200 111 คอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่องานทัศนศิลป 2(1-3-2)
วิชาพื้นฐานวิชาเอก
2. รายวิชา 216 155 ศิลปะวีดิทัศน 2(1-2-3)
วิชาเอกเฉพาะสาขา
3. รายวิชา 213 121 ภาพพิมพ 1 6(1-15-2)
4. รายวิชา 213 122 ภาพพิมพ 2 6(1-15-2)
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอปรับปรุง หลักสูตรศิล ปบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหมวดที่ 4 ผลการเรีย นรู กลยุ ท ธก ารสอนและการประเมินผล ข อ 3 แผนที่แ สดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 111 รายวิชา
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป
ไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน*
1. รองศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน*
2. อาจารยโกวิท แกวสุวรรณ
2. อาจารยชาคริต เฉลิมสุข
3. อาจารยบุณฑริกา คงเพชร*
3. อาจารยบุณฑริกา เจริญชินวุฒิ*
4. อาจารยเอกวิทย ศรีสําอางค
4. อาจารยเอกวิทย ศรีสําอางค
5. อาจารยสิปปวิชญ กิ่งแกว
5. อาจารยสิปปวิชญ กิ่งแกว
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเดือนกันยายน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้ง นี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลัก สู ตรอัก ษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยวิธี
รับตรง ปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติการเวียนขอความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรเมื่อวันที่ 29
ตุลาคม 2557 ไดเห็นชอบใหเสนอโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึก ษา โดยวิธี
รับตรง ปการศึกษา 2558 จํานวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเ ศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีก ารศึกษา ปการศึกษา 2558
กําหนดรับนักศึกษาจํานวน 30 คน โดยจะคัดเลือกจากผูสําเร็จ การศึกษาระดับมัธยมศึก ษาตอนปลายหรือ
เทียบเทาซึ่งไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
2. โครงการรับ นัก ศึก ษาโครงการพิเ ศษ (โควตาพิเ ศษ) สาขาวิช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
ปการศึกษา 2558 กําหนดรับนักศึกษาจํานวน 10 คน โดยจะคัดเลือกจากผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทาซึ่งไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 โรงเรีย นต างๆ ในพื้ นที่ 8 จัง หวั ดในเขตภู มิภ าคตะวัน ตก คือ กาญจนบุ รี นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ป ระชุมพิจารณาโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยวิธีรับตรง ปการศึกษา 2558 เพื่อดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาดังกลาว ทั้งนี้
ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา โดยวิธีรับตรง ปการศึกษา 2558 ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.5.2

โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีในโครงการสืบสาน
ภาษาไทย ดวยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2558 (เฉพาะโรงเรียนในเขต
ภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด)

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะศึกษาศาสตรดําเนินโครงการสืบสานภาษาไทยชวงที่ 5
เปนเวลา 5 ป (ปการศึกษา 2555-2559) เพื่อสงเสริมและคัดเลือกนักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตกที่มีความถนัด
ทางภาษาไทย และรัก ที่จะเปนครูภาษาไทยเขาศึก ษาในโครงการสืบสานภาษาไทย โดยไดรับการยกเวนคา
หนวยกิตและคาธรรมเนียมบางรายการ นั้น
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในระดับปริญญาตรีในโครงการสืบสานภาษาไทย ดวยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2558 (เฉพาะ
โรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี) โดยกําหนดรับนักศึกษาจํานวนไมเกิน 16 คน กําหนดสิทธิพิเศษ
และเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาสําหรับผูไดรับคัดเลือกดังนี้
1. ไดรับทุนยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา คาธรรมเนียม
พิเศษของคณะศึกษาศาสตร โดยมีเงื่อนไขวา นักศึกษาจะตองมีผลการเรียนถึงเกณฑที่กําหนดคือ ไดเกรดเฉลี่ย
ประจําภาคไมต่ํากวา 2.75 ภาคการศึกษาใดไมถึงเกณฑที่กําหนดไวจะถูกงดทุนในภาคการศึกษาถัดไป และ
หากมีผลการเรียนในภาคการศึกษาใดถึงเกณฑที่กําหนดจะใหรับทุนอีกในภาคการศึกษาถัดไป
2. ผูใดได รับ การคัดเลือกเปนนัก ศึก ษาตองทําสัญ ญาการรับ ทุนกับมหาวิท ยาลัย ผูที่ออก
กลางคัน (ยกเวนถึงแกกรรม) ตองชดใชมูลคาทุนพรอมดอกเบี้ยตามจํานวนตนทุนที่ไดรับการยกเวนมาแลว
ทั้งหมดคืนแกมหาวิทยาลัย (คณะศึกษาศาสตร)
3. กรณี ที่นัก ศึก ษาในโครงการมีผ ลการเรียนดีและมี ความประพฤติดี อาจจะไดรับ การ
พิจารณาใหไดรับทุนที่คณะศึกษาศาสตรหรือมหาวิทยาลัยจัดสรรใหเพิ่มขึ้นเปนการเฉพาะได
4. นักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกในโครงการดังกลาวจะเปลี่ยนสาขาวิชาเอกหรือยายคณะวิชาไมได
ทั้งนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในโครงการสืบสานภาษาไทย ดวยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2558 (เฉพาะโรงเรียนในเขตภูมิภาค
ตะวันตก 8 จังหวัด) ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.3

โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต
คณะดุริยางคศาสตร ประจําปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะดุริยางคศาสตรดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในคณะดุริยางคศาสตร โดยวิธีรับตรง ตั้งแตปการศึกษา 2542 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
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ทางดานดนตรีและสามารถสรางสรรคงานทางดนตรีไดอยางมีคุณภาพ อีกทั้งสามารถยกระดับคุณภาพและสราง
มาตรฐานการศึกษาดนตรีในประเทศไทย นั้น
ในการนี้ คณะดุริยางคศาสตรประสงคดําเนินการจัดสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน
คณะดุริยางคศาสตร ประจําปก ารศึกษา 2558 โดยดําเนินการจัดสอบจํานวน 3 รอบ กําหนดรับนัก ศึกษา
ทั้งหมดจํานวน 165 คน จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี
จํานวน 45 คน
2. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส
จํานวน 45 คน
3. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย
จํานวน 45 คน
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
จํานวน 30 คน
ทั้งนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยวิธี
รับตรง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 ทั้งนี้ ใหปรับอัตราคาตอบแทน
ของอนุกรรมการคุมสอบโดยระบุเปนรายชั่วโมงตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.4

โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
ประจําปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามที่ม หาวิท ยาลัยไดอนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดําเนิน
โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการรับนักศึกษา
เพิ่มพิเศษ ตั้งแตปการศึกษา 2541 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่จะใหมหาวิทยาลัยกระจายโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหกวางขวาง สรางความเสมอภาคและลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในทองถิ่นที่หางไกลในทุกสาขาวิชา อีกทั้ง เพื่อเปนการสงเสริม และพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาที่ศึกษาอยูตามโรงเรียนตางๆ นั้น
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคดําเนินการสอบคัดเลือก
เพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําป
การศึกษา 2558 แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภททั่วไป กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 385 คน จํานวน 3 หลักสูตร คือ
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน 20 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน 50 คน
1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
จํานวน 60 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จํานวน 30 คน
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- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จํานวน 50 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร จํานวน 50 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส
จํานวน 30 คน
- สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
จํานวน 45 คน
1.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
จํานวน 50 คน
2. ประเภทโครงการรับนักศึกษาจากโครงการอื่น ประกอบดวย
- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัส ดุพอลิเ มอร จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร
ประเภท ก.
- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัส ดุพอลิเ มอร จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร
ประเภท ข.
- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร จากโครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร
ประเภท ก.
- สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร
ประเภท ข.
- สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี จากโครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสําหรับ
ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทั้งนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว
อนึ่ง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดแจง ในที่ป ระชุม วา ขอ
เปลี่ ยนแปลงกํ าหนดการเริ่ ม รั บ สมั ครสอบคัด เลื อกรอบที่ 1 ของโครงการทั้ง 2 ประเภท จากวั นที่ 24
พฤศจิกายน 2557 เปนวันที่ 1 ธันวาคม 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบดังนี้
1. โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําปการศึกษา 2558 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ
2. การเปลี่ ยนแปลงกํ าหนดการเริ่ ม รับ สมัค รสอบคั ดเลื อกรอบที่ 1 ของโครงการทั้ ง 2
ประเภท จากวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เปนวันที่ 1 ธันวาคม 2557
ทั้งนี้ ใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.5.5

โครงการสอบวัดความรูเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต
และบัณฑิตศึกษา ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาตน)

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหวิทยาลัยนานาชาติดําเนินโครงการสอบวัดความรูเพื่อคัดเลือก
นักศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในระบบรับตรง ตั้งแตปการศึกษา 2546 เพื่อ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเขาศึกษาตอในหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ นั้น
ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติประสงคดําเนินการสอบวัดความรูเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา
ตอระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาตน) กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 265 คน จํานวน 6 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
จํานวน 120 คน
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
จํานวน 40 คน
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
จํานวน 20 คน
และการทองเที่ยว
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ จํานวน 20 คน
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงาน
จํานวน 60 คน
และสันทนาการ*
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ*
จํานวน 5 คน
หมายเหตุ *เปนหลักสูตรที่อยูระหวางดําเนินการเสนอเปดหลักสูตรและคาดวาจะเปดสอนใน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติจะประกาศ
ภายหลัง
ทั้งนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว โดยไมมี
คาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทนตามที่กําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรูเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาตน) ทั้งนี้ ใหปรับขอความในเอกสารโครงการหนาที่ 5 ขอ 8 ลําดับที่ 3
จาก “คาตอบแทนการตรวจขอสอบดวยเครื่อง” เปน “คาจางเหมาการตรวจขอสอบดวยเครื่อง” และให
นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การแตงตั้งผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ
ของคณะวิชาที่เปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร
รองอธิการบดีฝายบริหารขอถอนเรื่อง
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ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุมและการจาย
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุม คณบดี วาระพิเ ศษ/2557 เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ได ใหความ
เห็นชอบในหลัก การของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิล ปากร เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุมและการจายเบี้ย
ประชุ ม คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และคณะทํ า งานชุ ด ต า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ทั้ ง นี้
มหาวิทยาลัยไดประกาศกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมและการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และคณะทํางานชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แลวนั้น
เนื่องจากการจายเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกรรมการประจําหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือคณะกรรมการบริหารหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และคณะกรรมการบริหารสํานัก งานอธิการบดี ไมครอบคลุมถึง
ผูทําหนาที่เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
ดังนั้น เพื่อใหสามารถจายเบี้ยประชุมแกเลขานุก ารและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจําหนวยงานที่เ รียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เที ย บเท า คณะหรื อ คณะกรรมการบริ ห ารหน ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ และ
คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีได จึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
อัตราคาเบี้ยประชุมและการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557
ในการนี้ กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
อัตราคาเบี้ยประชุมและการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัยศิล ปากร เรื่อง
อัตราคาเบี้ยประชุมและการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2) โดยใหระบุเพิ่มขอความในขอ 6 ใหครอบคลุมถึง “ที่ปรึกษาซึ่งเปนบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร” กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1
ระเบียบวาระที่ 4.4.1.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
การแตง ตั้ง คณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิช า
นาฏยสังคีต และหัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)
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ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
การเพิ่มสิทธิแกผูใชงานระบบทะเบียนนักศึกษาในเอกสารแนบทายประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การควบคุมและการบริหารจัดการระบบงาน
ตางๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุม คณบดีครั้ง ที่ 3/2557 เมื่อวั นอัง คารที่ 4 กุม ภาพันธ 2557 ไดใหความ
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การควบคุมและการบริหารจัดการระบบงานตางๆ ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดประกาศการควบคุมและการบริหารจัดการระบบงานตางๆ ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2557 แลวนั้น
ในการนี้ กองบริการการศึก ษาประสงคขอเพิ่ม สิท ธิแกผูใชง านระบบทะเบียนนัก ศึก ษาใน
เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การควบคุมและการบริหารจัดการระบบงานตางๆ ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเพิ่มสิทธิอาน (R) ใหกับผูบริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชาในสวน
ภารกิจประเมินการสอนของคณาจารยเพื่อใหทราบขอมูลสําหรับนําไปกําหนดเปนนโยบายและแนวปฏิบัติ
ตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเพิ่มสิทธิอาน (R) ใหกับผูบริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และคณะวิชาในสวนภารกิจประเมินการสอนของคณาจารยในเอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การควบคุมและการบริหารจัดการระบบงานตางๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหทราบขอมูล
สําหรั บ นํา ไปกํ าหนดเป นนโยบายและแนวปฏิ บัติต อไป และให แกไ ขเพิ่ ม เติ ม เอกสารแนบทา ยประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การควบคุมและการบริหารจัดการระบบงานตางๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
ขอขอมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS-Asian University Ranking

สรุปเรื่อง
รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยพั ฒ นาองค ก รแจ ง ว า ตามที่ ไ ด เ คยขอความร ว มมื อ ผู บ ริ ห ารระดั บ
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก รวบรวมรายชื่อนักวิชาการซึ่งไม
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร และผูจางงาน ประมาณทานละ 10 ชื่อ พรอม email โดยกรอกแบบฟอรมที่จะ
จัดสงใหตอไป นั้น
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ทั้งนี้ หากผูบริหารประสงคสงขอมูลดังกลาวเพิ่มเติม ขอใหสงมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 1
ธันวาคม 2557 เพื่อรวบรวมและจัดสงไปยัง QS-Asia ตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.35 น.

(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

