รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 25/2557
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ
2. รศ.ดร.คณิต
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย
ผศ.ถาวร
อ.ปญจพล
รศ.ดร.วศิน
อ.อํามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
อ.สกนธ

ถาวรเวช
เขียววิชัย
ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
โกอุดมวิทย
เหลาพูนพัฒน
อิงคพัฒนากุล
ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
มวงสุน

13. รศ.ดร.สืบสกุล
14. ผศ.ดร.ณัฐวัฒน

อยูยืนยง
ณัฐพูลวัฒน

15. ผศ.ดร.นิติพงศ

โสภณพงศพิพัฒน

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ศิริวงศ
ธารทัศนวงศ
จันทรศิริ
เผาทองจีน
ตันวิมลรัตน
เทียนประเสริฐ
ศิริกุลชยานนท

ผศ.ดร.พิทักษ
รศ.ดร.ปานใจ
รศ.ดร.เกษร
ผศ.ฉัตรชัย
อ.ดร.ศักดิพันธ
ผศ.ดร.อริศร
อ.ดร.ปรมพร

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหอศิลป

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดาวลอย
2. อ.ดร.ภวพล
3. อ.มานพ

กาญจนมณีเสถียร
คงชุม
เอี่ยมสะอาด

รองอธิการบดี เพชรบุรี
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.พีรพัฒน
2. อ.นภดล

ยางกลาง
วิรุฬหชาตะพันธ

ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ

ผูไมมาประชุม
1. รศ.วัฒนา
2. ผศ.ดร.วันชัย
3. ผศ.ดร.สมพิศ

เกาศัลย
สุทธะนันท
ขัตติยพิกุล

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
และกิจการพิเศษ
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ประธานสภาคณาจารย

4. ผศ.ดร.สมชาย
5. รศ.ดร.จุไรรัตน
6. ผศ.ดร.ปาเจรา

สําเนียงงาม
นันทานิช
พัฒนถาบุตร

7. อ.ดําริห
8. รศ.ดร.บุญศรี

บรรณวิทยกิจ
จงเสรีจิตต

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ไปราชการตางประเทศ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 09.45 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 24/2557
เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 24/2557 เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังนี้
1. หนา 29-30 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 ในสวนของมติ
- ใหตัดรายชื่อประธานกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาศิลปะ
และการออกแบบ กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และกลุมสาขาวิทยาศาสตร ออก
- ใหแกไขขอความในยอหนาสุดทาย
จาก “และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป”
เปน “และให นําเสนอสภามหาวิท ยาลั ยพิ จ ารณาในสว นของประธานกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และกลุมสาขา
วิทยาศาสตร และพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวตอไป”
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2. หนา 36 ในสวนของมติใหปรับขอความตั้งแตบรรทัดที่ 4 ในขอ 1 และขอ 2 เปนดังนี้
1. มอบหมายใหก องบริก ารการศึก ษาจัด ทําขั้ นตอนระบบการลงทะเบีย นวิช าเรีย น
เพิ่ม -ถอน เพิ่มเติม สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีขั้นตอนแตกตางจากนัก ศึก ษาชั้นปอื่นใหชัดเจน พรอมทั้ง
เผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซตระบบบริการการศึกษา http://reg.su.ac.th
2. มอบหมายใหกองนิติการปรับขอความใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเรียนดวยการชําระเงินออนไลน (PAY ON-LINE) ตามที่กองบริการการศึกษา
ไดจัดทําขั้นตอนระบบการลงทะเบียนวิชาเรียน เพิ่ม-ถอน และชําระเงินออนไลน (PAY ON-LINE) เพิ่มเติมใน
ขอ 1 กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุมคณบดีครั้ง ที่ 13/2545 เมื่อวันอัง คารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความ
เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการเสนอหลั ก สู ต รใหม โดยให ก องบริ ก ารการศึ ก ษาจั ดทํ าคํ าสั่ ง รายชื่ อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น
บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรตางๆ ในชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2557 ดังนี้
คําสั่งที่

หลักสูตร

1769/2557 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ลงวันที่ 31 สาขาวิชาเอเชียตะวันออกศึกษา
ตุลาคม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)
พ.ศ. 2557

คณะวิชา
บัณฑิตวิทยาลัย

จํานวน
อนุกรรมการ
(คน)
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หมายเหตุ
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คําสั่งที่

หลักสูตร

1958/2557
ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
และการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)
1977/2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
ลงวันที่ 24 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป)
พฤศจิกายน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558)

บัณฑิตวิทยาลัย

จํานวน
อนุกรรมการ
(คน)
6

คณะศึกษาศาสตร

6

คณะวิชา

หมายเหตุ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
การขอความอนุเคราะหในการสํารวจพื้นที่ ออกแบบ พรอมประมาณการ
โครงการกอสรางอุโมงคทางลอดถนนทรงพล

สรุปเรื่อง
ตามที่ม หาวิท ยาลัยไดมีห นัง สือ ขอความอนุเ คราะห ไปยัง แขวงการทางนครปฐม เพื่อ ให
ดําเนินการสํารวจพื้นที่ ออกแบบ พรอมประมาณการโครงการกอสรางอุโมงคทางลอดถนนทรงพล ดานหนา
ประตูมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ระยะทาง 310 เมตร แบงเปน 4 ชองจราจร
ระยะหนากวางของถนน 350 เมตร ซึ่งโครงการดังกลาวมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการเสริมสราง
ความปลอดภัยใหแกนักศึกษาและประชาชน เนื่องจากในชวงเวลาเรงดวนมักเกิดปญหาการจราจรติดขัดและ
เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง นั้น
ในการนี้ แขวงการทางนครปฐมได ป ระสานงานเบื้ องต นกั บ จัง หวัด นครปฐม ซึ่ ง จัง หวั ด
นครปฐมจะเสนอโครงการดังกลาวเพื่อขอรับ การจัดสรรงบประมาณของจังหวัดในเดือนมกราคม 2558 แต
เนื่องจากจังหวัดนครปฐมไมสามารถดําเนินการออกแบบได จึงไดขอความอนุเคราะหกรมทางหลวงใหสํารวจ
และออกแบบพรอมประมาณการคากอสรางดวยแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.5.2

รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของ
คณะวิชา/หนวยงาน

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ไดมอบหมายให
งานสารบรรณจัดทํารายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/
หนวยงาน เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกเดือน นั้น
ในการนี้ งานสารบรรณได ร ายงานการเข า ใช ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุม รับ ทราบ และขอขอบคุณคณะวิชา/หนวยงานที่ใหความรวมมือในการเขาใชงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ทั้งนี้ ขอใหคณบดีคณะวิชา/ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก
กํ า ชั บ ให บุ ค ลากรผู รั บ ผิ ด ชอบของคณะวิ ช า/หน ว ยงานเข า ใช ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Document) อยางสม่ําเสมอ
ระเบียบวาระที่ 2.5.3

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) มีนโยบายวา การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหมตองประกันถึงระดับหลักสูตร เนื่องจากมีผลตอคุณภาพของ
นักศึกษาและบัณฑิตโดยตรง จึงไดกําหนดกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม
ประกอบดวย การประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ซึ่งจะเริ่มใชในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของปการศึกษา 2557 นั้น
เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อยางตอเนื่อง และเพื่อเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยรองรับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
2. แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ปรับปรุงใหมเพื่อใชในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ป ระชุมรับ ทราบและใหเ ตรียมความพรอมรองรับ การประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน
ปการศึกษา 2557 ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 53 รายวิชา
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุง
ครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มี ม ติใหความเห็ นชอบการปรั บ ปรุง หลัก สูต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีป ระสงคขอปรับปรุง หลัก สูตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
1. ขอเปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดในหมวดที่ 4 ผลการเรี ย นรู กลยุท ธ ก ารสอนและการ
ประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับ ผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูร ายวิชา
(Curriculum Mapping) จํานวน 39 รายวิชา
2. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 2.1
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุง
ครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
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มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มี ม ติใหความเห็ นชอบการปรั บ ปรุง หลัก สูต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุง หลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ในสวนของสาขาวิชาภาษาไทย (ทั้งสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาโท
ตางๆ) จํานวน 38 รายวิชา
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุง
ครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มี ม ติใหความเห็ นชอบการปรั บ ปรุง หลัก สูต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีป ระสงคขอปรับปรุง หลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2554
โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน
และการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 24 รายวิชา
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุง
ครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยวิทยาลัยนานาชาติป ระสงคขอปรับ ปรุงหลัก สูตรศิล ปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
สื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 80 รายวิชา
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุง
ครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิท ยาศาสตร ป ระสงคขอปรับ ปรุง หลัก สูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช า
ชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
1. ขอปดรายวิชาเลือกในหลักสูตร ดังนี้
1.1 รายวิชาทางพฤกษศาสตร จํานวน 2 รายวิชา คือ
- รายวิชา 512 626 หัวขอเฉพาะทางสรีรวิทยาของไมดอกไมประดับ 2(2-0-4)
- รายวิชา 512 632 ธุรกิจทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(3-0-6)
1.2 รายวิชาทางสัตววิทยา จํานวน 3 รายวิชา คือ
- รายวิชา 512 544 วิทยาโพรโทซัว 3(2-3-4)
- รายวิชา 512 548 สรีรวิทยาของแมลง 4(3-3-6)
- รายวิชา 512 558 วิทยาตอมไรทอเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
1.3 รายวิชาอื่นๆ จํานวน 1 รายวิชา คือ
- รายวิชา 512 502 ฮิสโตเคมี 3(1-6-2)
2. ขอเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิตวิชาเลือก เปนดังนี้
2.1 รายวิชาทางสัตววิทยา จํานวน 3 รายวิชา คือ
- รายวิชา 512 543 วิทยาครัสทาเซีย 4(3-3-6)
- รายวิชา 512 553 ชีววิทยาของปลา 4(3-3-6)
- รายวิชา 512 556 นิเวศวิทยาของแพลงกตอน 4(3-3-6)
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2.2 รายวิชาทางพฤกษศาสตร จํานวน 3 รายวิชา คือ
- รายวิชา 512 623 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร 4(2-6-4)
- รายวิชา 512 624 อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง 4(3-3-6)
- รายวิชา 512 628 อนุกรมวิธานเชิงสถาปตยลักษณของพืช 4(3-3-6)
3. ขอเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิตและคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาเลือก ดังนี้
3.1 รายวิชาทางพฤกษศาสตร จํานวน 3 รายวิชา คือ
- รายวิชา 512 521 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวนขั้นสูง 4(2-6-4)
- รายวิชา 512 531 เทคโนโลยีจีโนมพืช 4(3-3-6)
- รายวิชา 512 622 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 4(2-6-4)
4. ขอเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาเลือก ดังนี้
4.1 รายวิชาทางพันธุศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ
- รายวิชา 512 611 พันธุศาสตรโมเลกุล 3(3-0-6)
5. ขอเปดรายวิชาใหม วิชาเลือก ดังนี้
5.1 รายวิชาทางพันธุศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ
- รายวิชา 512 613 พันธุศาสตรประชากร 3(3-0-6)
5.2 รายวิชาทางพฤกษศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ
- รายวิชา 512 626 หัวขอเฉพาะทางสรีรวิทยาของพืช 3(3-0-6)
5.3 รายวิชาทางสัตววิทยา จํานวน 2 รายวิชา คือ
- รายวิชา 512 544 สเต็มเซลลและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ 3(3-0-6)
- รายวิชา 512 646 วัสดุชีวภาพ 3(3-0-6)
5.4 รายวิชาอื่นๆ จํานวน 1 รายวิชา
- รายวิชา 512 502 กระบวนการเชิงนิเวศทางทะเล 3(3-0-6)
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้ง
นี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจี นในฐานะภาษาต างประเทศ (5 ป) ฉบั บ ป พ.ศ. 2556 โดยมี ส าระในการปรับ ปรุ ง แกไขคือ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยศศิณัฎฐ สรรคบุรานุรักษ*
1. อาจารยศศิณัฎฐ สรรคบุรานุรักษ*
2. อาจารยทรรศนีย โมรา*
2. อาจารยวนิดา เจริญชนม*
3. อาจารยวนิดา เจริญชนม
3. อาจารยเก็จวิรัลย ตั้งสิริวัสส
4. อาจารย Sun Lei
4. อาจารย Sun Lei
5. อาจารย Wei Jie
5. อาจารย Wei Jie
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนตุล าคม 2557 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
14/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุ ง หลัก สูตรศึก ษาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาการสอนภาษาจี น ในฐานะภาษาต างประเทศ (5 ป) ฉบั บ ป พ.ศ. 2556 และให นํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.1

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเ สนอหลัก สูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุร กิจ ระหวาง
ประเทศ (หลัก สูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน
ปก ารศึก ษา 2558 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน ที่ป ระชุม คณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
13/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ไดพจิ ารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกใน
บางประเด็น ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การเปดหลักสูตรใหม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558
เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 5 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้
วิทยาลัยนานาชาติไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.2

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรม
สันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงาน
และกิจ กรรมสันทนาการ (หลัก สูตรนานาชาติ/หลัก สูตรใหม พ.ศ. 2558) โดยกําหนดเปดสอนตั้ง แตภาค
การศึก ษาตน ปก ารศึก ษา 2558 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 60 คน ที่ป ระชุมคณะกรรมการ
วิช าการครั้ ง ที่ 13/2557 เมื่ อวั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2557 ได พิ จ ารณาใหค วามเห็น ชอบหลัก สู ตร โดยมี
ขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ให ความเห็ นชอบหลัก สูต รบริห ารธุร กิ จ บั ณฑิ ต สาขาวิช า
การตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) และใหนําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
การเปลี่ยนแปลงเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับตรงนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุม คณบดีครั้งที่ 18/2554 เมื่อวันอัง คารที่ 13 กันยายน 2554 ได ใหความ
เห็นชอบโครงการรับตรงนักศึกษา สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร ปการศึกษา 2555 ไปแลวนั้น
ในการนี้ คณะอัก ษรศาสตรประสงคขอเปลี่ยนแปลงเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาโครงการ
ดังกลาว ในขอ 10.1 เปน “นักเรียนที่เขารวมโครงการมีผลการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาเยอรมัน
ทุกรายวิชาเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 ภาษา ไมต่ํากวาระดับ 3”
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเกณฑการคัดเลือกนัก ศึกษา
โครงการรับตรงนักศึกษา สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร ตามทีค่ ณะอักษรศาสตรเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.2

โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
การเกษตร โดยวิธีรับตรง Direct Admission ประจําปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเขาศึกษาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีก ารเกษตร โดยวิธีรับ ตรง Direct Admission ประจําป
การศึ ก ษา 2558 และได จั ด ทํ า โครงการคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เข า ศึ ก ษาในคณะสั ต วศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. โครงการคั ดเลือกบุค คลเพื่อ เข าศึก ษาในคณะสัต วศาสตรและเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใตตอนบน (โควตาจังหวัด) ประจําป
การศึกษา 2558 โดยจะคัดเลือกจากผูที่กําลัง ศึกษาอยูในปสุดทายตามหลัก สูตรมัธยมศึกษาตอนปลายใน
สถานศึ ก ษา 9 จั ง หวัด (กาญจนบุ รี สุพ รรณบุรี นครปฐม ราชบุ รี สมุ ท รสาคร สมุท รสงคราม เพชรบุ รี
ประจวบคีรีขันธ และชุมพร) ที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และเปนผูที่มีผลการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และภาษาอังกฤษรวมทุกรายวิชาใน 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.50 ซึ่ง
กําหนดรับนักศึกษา 4 สาขาวิชา รวมทัง้ สิ้นจํานวน 130 คน คือ
1.1 สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 50 คน
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
จํานวน 30 คน
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 30 คน
1.4 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
จํานวน 20 คน
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2. โครงการคั ดเลือกบุค คลเพื่อ เข าศึก ษาในคณะสัต วศาสตรและเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 1) ประจําปการศึกษา 2558 โดยจะคัดเลือกจากผูที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือสายศิลป-คํานวณ และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 2.50 ซึง่ กําหนดรับนักศึกษา 4 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้นจํานวน 130 คน คือ
2.1 สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 50 คน
2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
จํานวน 30 คน
2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 30 คน
2.4 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
จํานวน 20 คน
3. โครงการคั ดเลือกบุค คลเพื่อ เข าศึก ษาในคณะสัต วศาสตรและเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 2) ประจําปการศึกษา 2558 โดยจะคัดเลือกจากผูที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สายวิทยาศาสตร -คณิตศาสตร และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร 2.50 ซึ่งกําหนดรับนักศึกษา 4 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้นจํานวน 60 คน คือ
3.1 สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 30 คน
3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
จํานวน 10 คน
3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 10 คน
3.4 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
จํานวน 10 คน
ทั้งนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ ม พิ จารณาแล ว มี ม ติ ให ความเห็ นชอบโครงการคั ด เลื อ กบุค คลเพื่ อ เข า ศึ ก ษาใน
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีรับตรง Direct Admission ประจําปการศึกษา 2558 ตามที่
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ให แ ก ข า ราชการ พนั ก งานในสถาบัน อุ ด มศึ กษา พนั กงานราชการ และ
ลูกจางประจํา

สรุปเรื่อง
ตามคํา สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิล ปากร ที่ 23/2556 ลงวัน ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิ จ ารณาการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ใ ห แ ก ข า ราชการ พนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา และลูกจางประจํา โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 7 มกราคม 2556 เปนตน
ไป และจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 6 มกราคม 2558 นั้น
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ขอ 17 ซึ่งกําหนดให
หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทําหนาที่รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ
เอกสารและหลักฐานตางๆ แลวพิจารณาคุณสมบัติ กลั่นกรองความดีความชอบตามที่กําหนด พรอมทั้งรับรอง
วาเปนบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อ
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พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางประจํา (ชุดใหม)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางประจํา โดย
ประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
กรรมการ
3. รองอธิการบดี เพชรบุรี
กรรมการ
4. เลขานุการคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
กรรมการ
5. เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
กรรมการ
6. เลขานุการคณะโบราณคดี
กรรมการ
7. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป
กรรมการ
8. เลขานุการคณะอักษรศาสตร
กรรมการ
9. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร
กรรมการ
10. ผูแทนคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
11. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร
กรรมการ
12. เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
13. ผูแทนคณะดุริยางคศาสตร
กรรมการ
14. ผูแทนคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
15. ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
16. ผูแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
17. ผูแทนวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
18. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
19. เลขานุการศูนยคอมพิวเตอร
กรรมการ
20. ผูแทนสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
21. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง
กรรมการ
22. เลขานุการหอศิลป
กรรมการ
23. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
24. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา
กรรมการ
25. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต
กรรมการ
26. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
27. ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรรมการ
28. ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
29. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กรรมการ
30. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรรมการ
31. หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
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32. หัวหนางานทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที่
33. นางสาวศศิวิมล วัดตาล
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.2

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่ง มหาวิท ยาลัยศิล ปากรที่ 2049/2556 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 แตง ตั้ง
คณะกรรมการพิจ ารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเ ดน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป ตั้ง แตวันที่
1 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 นั้น
เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกลาวใกลครบวาระการดํารงตําแหนงแลว ดังนั้น เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน (ชุดใหม)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการ
พลเรือนดีเดน โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพหรือผูแทน กรรมการ
4. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
5. คณบดีคณะโบราณคดีหรือผูแทน
กรรมการ
6. คณบดีคณะมัณฑนศิลปหรือผูแทน
กรรมการ
7. คณบดีคณะอักษรศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
8. คณบดีคณะศึกษาศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
10. คณบดีคณะเภสัชศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
11. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
หรือผูแทน
12. คณบดีคณะดุริยางคศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
13. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรหรือผูแทน กรรมการ
14. คณบดีคณะวิทยาการจัดการหรือผูแทน
กรรมการ
15. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผูแทน กรรมการ
16. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติหรือผูแทน
กรรมการ
17. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือผูแทน
กรรมการ
18. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือผูแทน
กรรมการ
19. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางหรือผูแทน
กรรมการ
20. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรหรือผูแทน
กรรมการ
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21. ผูอํานวยการหอศิลปหรือผูแทน
22. ประธานสภาคณาจารยหรือผูแทน
23. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
24. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต
25. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
26. ผูอํานวยการกองกลาง
27. นางสาวกรกมล วรวงษ
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดวิธีการลงทะเบียนวิชา
เรียนพรอมทั้ง การชําระคาธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้ง แต
ปการศึกษา 2557

สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ป ระชุ ม คณบดี ครั้ ง ที่ 24/2557 เมื่อ วัน อัง คารที่ 9 ธั นวาคม 2557 ไดใ หค วาม
เห็นชอบในหลักการของขั้นตอนระบบการลงทะเบียนวิชาเรียน เพิ่ม -ถอน และชําระเงินออนไลน (PAY ONLINE) นั้น
ในการนี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ นัก ศึก ษาและผูป กครองในการชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ (ถามี) ใหกับมหาวิทยาลัย และเพื่อใหการลงทะเบียนวิชาเรียน
เปนไปดวยความเรียบรอย กองบริการการศึกษาไดเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กํา หนดวิ ธี ก ารลงทะเบี ยนวิ ชาเรี ย นพรอ มทั้ ง การชํ า ระคา ธรรมเนีย มสํา หรั บ นัก ศึก ษาที่ เ ข าศึ ก ษาตั้ง แต
ปการศึกษา 2557 โดยใหใชบังคับกับการลงทะเบียนวิชาเรียนตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557
สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัยศิล ปากร เรื่อง
กํา หนดวิ ธีก ารลงทะเบี ยนวิ ชาเรี ยนพร อมทั้ง การชํ า ระคา ธรรมเนี ยมสํา หรั บ นัก ศึก ษาที่เ ขา ศึก ษาตั้ง แต
ปการศึกษา 2557 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ทั้ ง นี้ ประธานขอความร ว มมื อ คณะวิ ช าให เ ผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ขั้ น ตอนระบบการ
ลงทะเบียนวิชาเรียนไปยังนักศึกษาชั้นปที่ 1 เพื่อใหดําเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนแตเนิ่นๆ
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(ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อ ง ปฏิ ทิ น การศึ ก ษาระดั บ
ปริญ ญาบัณ ฑิต ประจําปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร (ชั้นปที่ 4
สา ข าภา ษา ไ ทย ภา ษ าอั ง กฤ ษ สั ง คม ศึ กษ า ก า รศึ ก ษา ป ฐม วั ย
การประถมศึกษา และการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ)

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557
โดยกําหนดวันปดภาคการศึกษาปลาย ในวันอาทิตยที่ 24 พฤษภาคม 2558 นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
และเพื่อใหนัก ศึก ษาคณะศึก ษาศาสตร ส ามารถฝก ปฏิบัติก ารสอนในโรงเรียนสัง กั ดสํานัก งานการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานไดทันตามกําหนดการเปดภาคการศึก ษา กองบริก ารการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจ ารณา (ราง)
ประกาศมหาวิท ยาลัย ศิล ปากร เรื่อง ปฏิ ทินการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบัณ ฑิต ประจําป ก ารศึก ษา 2557
คณะศึกษาศาสตร (ชั้นปที่ 4 สาขาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา
และการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัยศิล ปากร เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร (ชั้นปที่ 4 สาขาภาษาไทย
ภาษาอั ง กฤษ สั ง คมศึ ก ษา การศึ ก ษาปฐมวั ย การประถมศึ ก ษา และการสอนภาษาจี น ในฐานะ
ภาษาตางประเทศ) และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.3

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะอักษรศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุม คณบดีครั้ง ที่ 21/2557 เมื่อวันอัง คารที่ 28 ตุล าคม 2557 ไดรับ ทราบ
รูปแบบการจัดทําประกาศกําหนดอัตราคาใชจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จํานวน 2 รูปแบบ โดยใหใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
แตละคณะวิชาตอไป นั้น
ในการนี้ คณะอักษรศาสตรไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะอักษรศาสตร ตามขอ 13 ของระเบียบดังกลาว
ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัยศิล ปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะอักษรศาสตร โดยมอบหมายให
กองนิติการเพิ่มขอความ “กําหนดใหคณบดีสามารถปรับลดหรืองดการจายคาตอบแทนไดตามเหตุผลความ
จําเปนและความเหมาะสมของรายรับ” กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1
ระเบียบวาระที่ 4.4.1.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
การแตง ตั้ง คณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิช า
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
รายงานผลความก าวหนา ของการเพิ่ มพู นความรูท างวิช าการ ครั้ง ที่ 1
ของผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิ จิ ต รเวชการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเขียนตํารา
เรื่อง “พันธุศาสตรระดับโมเลกุลประยุกต” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่
31 สิงหาคม 2558 นั้น
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ ไดสงรายงานผลความกาวหนา
ของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30
พฤศจิก ายน 2557 ซึ่ง ผา นความเห็นชอบจากที่ป ระชุม คณะกรรมการประจํา คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารประจํา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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การปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2557-2563

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ไดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนหลักสูตร-แผนการรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557-2563 ดังนี้
การขอปดหลักสูตร/การปรับแผน
1. การขอปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบบริการสุขภาพ ของ
คณะเภสัชศาสตร ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 โดยไมมีนักศึกษาตกคาง
2. การขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร คือ
2.1 จาก “ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการออกแบบ”
เปน “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสรางสรรค”
เนื่องจากคณะมัณฑนศิลปเห็นวา รายวิชาสวนใหญเปนรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การจัดการธุร กิจ การออกแบบในสาขาตางๆ โดยเนนใหผูเ รียนมีความรูท างดานการจัดการ การบริห าร
การตลาด ความคิดสรางสรรค รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมที่สงผลตอธุรกิจการออกแบบ ไมได
เนนใหผูเรียนศึกษาหรือปฏิบัติงานสรางสรรคทางศิลปะหรือการออกแบบโดยตรง
2.2 จาก “ศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การการออกแบบโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย”
เปน “ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบเพื่อการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย”
โดยบัณฑิตวิทยาลัย ขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตรให อยูในแผน
หลักสูตร-แผนการรับนัก ศึก ษาของบัณฑิตวิท ยาลัย (เดิม อยูในแผนการรับ นัก ศึก ษาของคณะมัณฑนศิล ป)
เนื่องจากเปนหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหวางศาสตรท างการออกแบบและการบริห ารจัดการ ของคณะ
มัณฑนศิลปและคณะวิทยาการจัดการ เพื่อสามารถนําความรูจากการศึกษาไปใชประโยชนในการพัฒนาทาง
ธุรกิจ ดานโรงแรมและอสังหาริมทรัพยมากยิ่งขึ้น
3. การขอเลื่อนกําหนดการเปดรับนักศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร คือ
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
โดยขอเลื่อนกําหนดการเปดรั บ นัก ศึ ก ษา จาก “ภาคการศึก ษาตน ปก ารศึก ษา
2557” เปน “ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558” เนื่องจากคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรอยู
ระหวางขั้นตอนการปรับแกหลักสูตรตามมติคณะกรรมการวิชาการ
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การขอเป ด หลั ก สู ต รใหม ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเพื่ อ บรรจุ ใ นแผนหลั ก สู ต ร-แผนการรั บ
นักศึกษา มหาวิทยาศิลปากร ปการศึกษา 2557-2563 จํานวน 5 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะเภสัชศาสตร จํานวน 3 หลักสูตร
ที่

ชื่อหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ประเภท
หลักสูตร

การจัดการ
ศึกษา

กําหนดเปดการศึกษา

เภสัชบําบัด

ไทย

ปกติ

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558

วิศวเภสัชกรรม

ไทย

ปกติ

ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557

เภสัชกรรมคลินิก

ไทย

ปกติ

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558

ประเภท
หลักสูตร

การจัดการ
ศึกษา

กําหนดเปดการศึกษา

ไทย
ไทย
ไทย

ปกติ
Full Fee
ปกติ

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559

สาขาวิชา

2. คณะอักษรศาสตร จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
ที่

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชา

ระดับปริญญาโท
1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสารสนเทศ

2. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

การพิจารณาเปดหลักสูตรใหมเพื่อบรรจุในแผนฯ เพิ่มเติมจะสงผลตอจํานวนหลักสูตร สัดสวน
และจํานวนนักศึกษาในภาพรวมของกลุมสาขาและมหาวิทยาลัย โดยเมื่อสิ้นแผนฯ ปการศึกษา 2563 จะมี
จํานวนหลักสูตรทั้งสิ้น 270 หลักสูตร เปนระดับปริญญาตรี 101 หลักสูตร (รอยละ 37.41) ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 1 หลักสูตร (รอยละ 0.37) ปริญญาโท 110 หลักสูตร (รอยละ 40.74) ปริญญาเอก 58 หลักสูตร
(รอยละ 21.48) หรือจําแนกเปนสัดสวนหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี : ระดับบัณฑิตศึกษา เทากับ 37.41 :
62.59 มีการเปดหลักสูตรเพิ่มขึ้นจํานวน 57 หลักสูตร จากจํานวนหลักสูตรปจจุบันปการศึกษา 2557 จํานวน
213 หลักสูตร
จํานวนนักศึกษารวมตามแผนการรับนักศึกษาปการศึกษา 2557-2563 ในปการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนักศึกษารวมตามแผนทั้งสิ้น 40,529 คน โดยมีจํานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 38,679 คน
(ไมนับรวมนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติ) จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 27,630 คน (รอยละ
71.43) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 20 คน (รอยละ 0.05) ระดับปริญญาโท 8,710 คน (รอยละ 22.52)
และระดับปริญญาเอก 2,319 คน (รอยละ 6.00) คิดเปนสัดส วนของนัก ศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี : ระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยไมรวมนักศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจากเปนหลักสูตรที่ยกเวนในการนํามา
คิดสัดสวน เปน 71.4 : 28.6 (เปาหมายที่กําหนด 70 : 30) โดยเมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชาซึ่งกําหนดกลุม
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ : สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร : สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 0.75 : 2.36 : 1.89
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557-2563 ตามที่กองแผนงานเสนอ ดังนี้
1. การขอปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการระบบบริการสุขภาพ
2. การขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร คือ
2.1 จาก “ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการออกแบบ”
เปน “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสรางสรรค”
2.2 จาก “ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย”
เปน “ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบเพื่อการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย”
3. การขอเลื่อนกําหนดการเปดรับนักศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร คือ
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
4. การขอเปด หลั ก สูตรใหมร ะดับ บัณ ฑิตศึก ษา เพื่อ บรรจุ ในแผนหลัก สู ตร-แผนการรั บ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557-2563 จํานวน 5 หลักสูตร คือ
4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชบําบัด
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม
4.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
4.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
4.5 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ ใหคณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานการจัดทําแผน
หลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันเครือขาย

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันเครือขาย ประกอบดวยคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ รวม 10 คณะวิชา ดังนี้
1. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน
2. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
6. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
7. คณะวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
8. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. University of Battambang, Kingdom of Cambodia
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โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนาเครือขายนักวิจัยและแลกเปลี่ยนนักวิจัย
และผูเชี่ยวชาญ เปนศูนยกลางใหบริการวิชาการดานตางๆ แกชุมชนและทองถิ่น มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงานวิจัย สนับสนุนเพิ่มพูนความรูใหแกบุคลากรสายวิชาการในสถาบันเครือขาย และการรวมมือกัน
ในการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระหวางสถาบันเครือขาย โดยเปนขอตกลงระดับคณะวิชา
ระดับของผูลงนามของทั้ง 10 สถาบัน คือ คณบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันลงนาม
ในการนี้ กองนิติการไดตรวจสอบ (ราง) ขอตกลงดังกลาวแลวมีความเห็นวา สามารถใชบังคับ
ระหวางกันได แตเนื่องจาก (ราง) ขอตกลงดังกลาวมีสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศรวมอยูดวย ดังนั้น เพื่ อให
การดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 ขอบเขตความ
รวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา และการจัดการ
เรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนที่
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะดําเนินการตอไป
ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเ ทศสัมพันธ ครั้ง ที่
1/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันเครือขาย และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.4

รายงานการประเมินผลและการปรับ ปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 255630 กันยายน 2557) รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ย ง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 255630 กันยายน 2557) และแผนบริหารความเสี่ย ง มหาวิทยาลัย ศิลปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558)

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ขอ 6 กําหนดใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแลฯ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเกาสิ บวั นนั บจากวั นสิ้ นป งบประมาณ ซึ่ งมหาวิท ยาลั ยศิ ลปากรได จัดวางระบบควบคุ ม ภายในและ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปนประจําทุกป นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผลตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากทุก คณะวิชา/หนวยงาน และจัดทําเปนรายงาน
ระดับองคกร เพื่อกําหนดประเภท สถานะ การจัดการ และจัดอันดับความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

23
1. รายงานการประเมิ น ผลและการปรับ ปรุ ง การควบคุม ภายใน มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557)
2. รายงานผลตามแผนบริห ารความเสี่ ยง มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร ประจํา ปง บประมาณ
พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557)
3. แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม
2557-30 กันยายน 2558)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556-30
กันยายน 2557) รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 12 เดือน (1 ตุล าคม 2556-30 กันยายน 2557) และแผนบริห ารความเสี่ยง มหาวิท ยาลัยศิลปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุล าคม 2557-30 กันยายน 2558) และให เสนอไปยังคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินตอไป
ทั้งนี้ ประธานไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงใหมในเรื่องของความพึงพอใจ
และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาวา คณะวิชาควรจัดใหมีสายตรงคณบดีเพื่อเปนการลดความเสี่ยง
ระเบียบวาระที่ 4.5.5

(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางบัณฑิตวิทยาลัยกับ Center
of Integrated Area Studies และ Center for Southeast Asian
Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุน

สรุปเรื่อง
ดว ยบั ณ ฑิต วิท ยาลั ย ประสงค จ ะทํ า ขอ ตกลงความรว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ Center of
Integrated Area Studies และ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุน
เพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานวิชาการและเพื่อสรางเครือขายการศึกษา วิจัยและพัฒนาบุคลากรของทั้งสอง
สถาบันรวมกัน โดยเปนขอตกลงระดับคณะวิชา ระดับของผูล งนามของทั้ง สองฝายคือคณบดี ขอตกลงมี
ระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันลงนาม
เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 ขอบเขต
ความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
กอนที่บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการตอไป
ทั้งนี้ ไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธเมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

24
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางบัณฑิตวิทยาลัยกับ Center of Integrated Area Studies และ Center for Southeast Asian
Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.6

การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรใหแกนักศึกษาผูไดรับ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว745 ลงวันที่ 6 ตุลาคม
2557 ไดขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยศิล ปากรพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
ใหแกนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อเปนการเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 48 พรรษา ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสงเสริมใหเยาวชนที่อยูในพื้นที่หางไกลและจังหวัดที่มี
อัตราการศึก ษาต อในระดับ ต่ํ า ไดรับ การสนั บ สนุ นทุน การศึก ษาใหส ามารถเรี ยนตอไดจ นจบการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา นั้น
ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
ใหแกนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจําปการศึกษา 2557 ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นางสาวจุฑามาศ คลายนาค นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะอักษรศาสตร
2. นางสาวจุลชา สุขพินิจ นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา (ไดแก คาบํารุง
หองสมุด คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา คาบํารุงมหาวิทยาลัย คาบํารุงการใหบริการคอมพิวเตอร คาหนวยกิตรายวิชา
คาธรรมเนียมพิเศษ คาบริ การสุขภาพ) ตลอดหลัก สูตรใหแกนักศึก ษาผูไดรับ ทุนการศึกษาเฉลิม ราชกุม ารี
จํานวน 2 ราย ตามทีก่ องกิจการนักศึกษาเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
ตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

สรุปเรื่อง
รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยศิ ล ปวั ฒ นธรรมได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีไดเผยแพรตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ไดนําความกราบบัง คมทู ล
พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญ าตใหมีตราสัญ ลัก ษณงาน
เฉลิ ม พระเกีย รติฯ โดยทรงพระกรุ ณาโปรดเกลา โปรดกระหมอ มพระราชทานตราสัญ ลัก ษณง านเฉลิ ม
พระเกียรติฯ และความหมายดวยแลว

25
ในการนี้ หากคณะวิชา/หนวยงานประสงคใชตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อประดับ
ในโครงการและกิ จ กรรมต า งๆ ขอใหแ จ ง ความประสงค ไ ปยั ง งานประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อดํ า เนิ น การจัด ส ง
ตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.00 น.

(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองตามที่ไดแกไขแลว

