รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 11/2558
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดาวลอย
ศ.ถาวร
อ.ปัญจพล
รศ.ดร.วศิน
ผศ.ดร.สมพิศ
อ.อามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ์
อ.มานพ
รศ.ดร.เกษร
ผศ.ณัฏฐพล

15. ผศ.ฉัตรชัย

ถาวรเวช
ลักษณบุญส่ง
กาญจนมณีเสถียร
โกอุดมวิทย์
เหล่าพูนพัฒน์
อิงคพัฒนากุล
ขัตติยพิกุล
ชูสุวรรณ
ด่านกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
เอี่ยมสะอาด
จันทร์ศิริ
สุวรรณกุศลส่ง
เผ่าทองจีน

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ
รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1. รศ.ดร.คณิต
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผศ.ดร.เชาวรีย์
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.สมชาย
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน์
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล
รศ.ดร.พิทักษ์
อ.ดร.ศักดิพันธ์
ผศ.ดร.อริศร์
รศ.ดร.บุญศรี

เขียววิชัย
อรรถลังรอง
เกาศัลย์
สาเนียงงาม
อยู่ยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
คงชุม
ศิริวงศ์
ตันวิมลรัตน์
เทียนประเสริฐ
จงเสรีจิตต์

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย์

2
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.ดร.นนท์
2. อ.ดร.พีรพัฒน์

คุณคาชู
ยางกลาง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดร.ธงชัย

เตโชวิศาล

2. ผศ.ดร.สาโรช
3. อ.ดร.สุภาพ

พูลเทพ
เกิดแสง

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

บรรณวิทยกิจ
ธารทัศนวงศ์
ศิริกุลชยานนท์

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการหอศิลป์

ผู้ไม่มาประชุม
1. อ.ดาริห์
2. รศ.ดร.ปานใจ
3. อ.ดร.ปรมพร

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปิดประชุมเวลา 09.50 น.
เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังนี
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2558
เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครังที่ 10/2558 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบด้านวิชาการ
ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังนี
1. คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารประสงค์ ข อแก้ ไ ขค่ า ระดั บ ผลการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 จานวน 4 รายวิชา คือ
1.1 รายวิชา 802 104 Computer Graphics and Design I ของนักศึกษาจานวน 6 ราย
1.2 รายวิชา 084 103 Computer Information Technology and Communication
ของนักศึกษาจานวน 2 ราย
รายวิชาที่ 1-2 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกค่าระดับคะแนนผลการศึกษา
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครังที่
2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
1.3 รายวิชา 803 262 การบันทึกเสี ยงเบืองต้น กลุ่ม 1 ของนักศึกษาจานวน 6 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกค่าระดับคะแนนผลการศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครังที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
1.4 รายวิ ช า 803 402 การศึ ก ษารายบุ ค คล กลุ่ ม 6 ของนั ก ศึ ก ษาจ านวน 1 ราย
เนื่องจากนักศึกษาลาป่วยและไม่ได้เข้าตรวจจุลนิพนธ์ครังที่ 3 จึงได้ให้ค่าระดับคะแนนผลการศึกษาเป็น I
ภายหลังได้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนผลการศึกษาจาก I เป็น F โดยอัตโนมัติ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2558
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแล้ว
2. คณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ์ ป ระสงค์ ข อแก้ ไ ขค่ า ระดั บ ผลการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 215 203 วิธีวิจัยทางศิลปะ
ของนักศึกษาจานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งรายงานของนักศึกษา ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ครังที่ 4/2558 เมื่อวันที่
20 พฤษภาคม 2558
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัย
และให้ คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตและความ
พึ ง พอใจของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่ อ น าผลการส ารวจไปใช้ ป ระกอบการ
ประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย นัน
ในการนี สานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความ
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มายังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลการประเมินอย่างละเอียด โดยมีผลการประเมิน ดังนี
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ
1.1 ด้านความรู้ความสามารถพืนฐาน
1.2 ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ ย 4.3400 คะแนน (ร้อยละ
86.80) เมื่อนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินของสานักงาน ก.พ.ร. ได้เท่ากับ 5.0000 คะแนน ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบผลคะแนนของสานักงาน ก.พ.ร. กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับคะแนนเท่าเดิม คือ 5.0000
คะแนน
2. ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ
2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
2.2 ด้านการให้บริการ
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับพอใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.8839 คะแนน (ร้อยละ
77.68) เมื่อนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินของสานักงาน ก.พ.ร. ได้เท่ากับ 3.5360 คะแนน ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบผลคะแนนของสานักงาน ก.พ.ร. กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับคะแนน 2.8740 คะแนน
เพิ่มขึน 0.662 คะแนน (เพิ่มขึนร้อยละ 3.31)
แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรใน
ภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557
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ตารางที่ 1 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวม และจาแนกเป็น
รายด้าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557
ด้าน
1. ความรู้ความสามารถ
พืนฐาน
2. ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ
3. คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
รวม

ปีงบประมาณ
2555

2556

2557

การเพิม่
/ ลดลง

คะแนนเฉลี่ย (5)
ร้อยละ (100.00)
คะแนนเฉลี่ย (5)
ร้อยละ (100.00)
คะแนนเฉลี่ย (5)
ร้อยละ (100.00)

4.1044
(82.09)
4.1182
(82.36)
4.4744
(89.49)

4.2467
(84.93)
4.2667
(85.33)
4.5703
(91.41)

4.3640
(87.28)
4.3600
(87.20)
4.2960
(85.92)

0.1173
(2.35)
0.0933
(1.87)
-0.2743
(-5.49)

คะแนนเฉลี่ย (5)
ร้อยละ (100.00)

4.2323
(84.65)

4.3612
(87.22)

4.3400
(86.80)

-0.0212
(-0.42)

คะแนนเต็ม

ผลประเมินตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.
2555

2556

2557

4.9300

5.0000

5.0000

ตารางที่ 2 สรุ ป ความพึ งพอใจของนิ สิ ต นั กศึ ก ษาต่ อมหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากรในภาพรวม และจ าแนกเป็ น
รายด้าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557
ด้าน / ประเด็น

คะแนนเต็ม

ปีงบประมาณ
2555

2556

2557

การเพิม่
/ ลดลง

(1) ด้านการจัด
การเรียนการสอน

คะแนนเฉลี่ย (5)
ร้อยละ (100.00)

3.7580
(75.16)

3.7997
(75.99)

3.9386
(78.77)

0.1389
(2.78)

1. การจัดหลักสูตรการเรียน
การสอน
2. อาจารย์ผู้สอน

คะแนนเฉลี่ย (5)
ร้อยละ (100.00)
คะแนนเฉลี่ย (5)
ร้อยละ (100.00)
คะแนนเฉลี่ย (5)
ร้อยละ (100.00)
คะแนนเฉลี่ย (5)
ร้อยละ (100.00)

3.8050
(76.10)
3.9869
(79.74)
3.6250
(72.50)
3.6150
(72.30)

3.9150
(78.30)
4.0381
(80.76)
3.6238
(72.48)
3.6217
(72.43)

4.0597
(81.19)
4.2347
(84.69)
3.7140
(74.28)
3.7458
(74.92)

0.1447
(2.89)
0.1966
(3.93)
0.0902
(1.80)
0.1241
(2.49)

(2 ) ด้านการให้บริการ

คะแนนเฉลี่ย (5)
ร้อยละ (100.00)

3.5854
(71.71)

3.6375
(72.73)

3.8292
(76.58)

0.1917
(3.85)

1. การให้บริการด้านวิชาการ

คะแนนเฉลี่ย (5)
ร้อยละ (100.00)
คะแนนเฉลี่ย (5)
ร้อยละ (100.00)

3.6282
(72.56)
3.5425
(70.85)

3.6386
(72.77)
3.6363
(72.73)

3.8510
(77.02)
3.8074
(76.15)

0.2124
(4.25)
0.1711
(3.42)

คะแนนเฉลี่ย (5)
ร้อยละ (100.00)

3.6717
(73.43)

3.7186
(74.37)

3.8839
(77.68)

0.1653
(3.31)

3. สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน
4. สถานที่สาหรับการจัดการ
เรียนการสอน

2. การให้บริการทัว่ ไป

รวม

ผลประเมินตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.
2555

2556

2557

2.6860

2.8740

3.5360
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เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินตามตัวชีวัด ก.พ.ร. ค่าร้อยละและคะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินตามตัวชีวัด ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับค่าคะแนนเท่าเดิม
คือ 5.0000 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจระดับมาก โดยด้านที่มีความ
พึงพอใจสูงสุดคือ ด้านความรู้ความสามารถพืนฐาน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.3640 คะแนน (ร้อยละ 87.28) และด้าน
ที่มีความพึง พอใจต่าสุ ด คือ ด้านคุณ ธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิช าชีพ ค่ าคะแนนเฉลี่ ย 4.2960
คะแนน (ร้ อยละ 85.92) ทังนี ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิช าชีพเป็นด้านเดียวที่มีความ
พึงพอใจลดลง ร้อยละ 5.49
แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบร้อยละความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจาแนกเป็น
รายด้าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

2. ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เมื่อเปรีย บเทียบผลการประเมินตามตัว ชีวัด ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับค่าคะแนนเพิ่มขึน
คือ 3.5360 คะแนน เพิ่มขึน 0.662 คะแนน โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุ ดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.9386 คะแนน (ร้อยละ 78.02) สาหรับประเด็นที่มีความพึ งพอใจสูงสุดคือ อาจารย์ผู้สอน
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.2347 คะแนน (ร้อยละ 84.69) และประเด็นที่มีความพึงพอใจต่าสุดคือ สื่อ/เอกสารและ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.7140 คะแนน (ร้อยละ 74.28) ทังนี เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมแล้วพบว่า นิสิตนักศึกษามีร้อยละความพึงพอใจเพิ่มขึนในทุกประเด็น โดยเพิ่มขึนเฉลี่ยร้อยละ 3.23
แผนภูมิที่ 3 เปรี ยบเทีย บร้ อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา จาแนกเป็นรายด้าน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557
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โดยมหาวิทยาลัยจะได้นาผลการสารวจดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการเพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึน
ต่อไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
ทังนี ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ สารวจและปรับปรุงศักยภาพด้านการจัดการเรียนการ
สอนและการให้ บ ริ การในประเด็ น สื่ อ/เอกสาร และอุ ปกรณ์ ประกอบการเรีย นการสอน รวมทังคุณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
อนึ่ ง ประธานมอบหมายให้ร องอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้ อานวยการศูนย์คอมพิว เตอร์
รับผิดชอบในด้านระบบการลงทะเบียน
ระเบียบวาระที่ 2.5.2

การเสนอวารสารทางวิชาการเพื่อ เข้า สู่ฐ านข้อมู ลศูน ย์ดั ชนีการอ้า งอิ ง
วารสารไทย (TCI)

สรุปเรื่อง
ตามที่ ก.พ.อ. ได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 โดยกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทังรูปเล่ม
สิ่ งพิมพ์ ห รื อ วารสารออนไลน์ ส าหรั บ การเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการเพื่อให้ ส ถาบันอุดมศึก ษาถือปฏิบั ติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ยครังที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557
ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการ จานวน 7 ฉบับ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยยอมรับ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
ผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นัน
ในการนี ที่ ป ระชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวารสารทางวิช าการเพื่อกลั่นกรองวารสาร
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการครังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 (การพิจารณาครังที่ 2) และ
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการครังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เห็นควรให้
แจ้งคณะวิชาทราบว่า ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จะเปิดรับตรวจสอบคุณภาพวารสารชื่อใหม่หรือ
วารสารที่ถู กประเมิน คุ ณภาพเป็ น กลุ่ ม 3 อีก ครั งในเดื อนมกราคม 2559 ดั งนัน หากต้ องการให้ ว ารสาร
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ขอให้คณะวิชา
ดาเนินการส่งแบบฟอร์มการคัดเลือกวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โดยเตรียมสาเนาผลการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ เล่ มวารสารย้ อนหลั ง 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) หรือเล่มวารสารที่ตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ
(นั บจากปี พ.ศ. 2558) ส่ งให้ศูน ย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทยเพื่อขอรับการประเมินเข้าสู่ฐ านข้อมูล TCI
ภายในเดือนมกราคม 2559
ทังนี TCI ได้ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี ตังแต่วันที่ 1 มกราคม
2558 - 31 ธันวาคม 2562
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.3

การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ Veridian E-Journal ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รอบที่ 3 พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามที่ศูนย์ ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (ข้อมูลสาหรับการประเมินตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม
2557) โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี ตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม
2562 นัน
ในการนี TCI ได้แบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ซึง่ จะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
2. วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
3. วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพและอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
TCI ในอนาคต
ทังนี TCI ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3
พ.ศ. 2558 (เมื่ อ วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2558) โดยประกาศผลผ่ า นเว็ บ ไซต์ http://www.kmutt.
ac.th/jif/public_html/announcement_58.php ซึ่งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ Veridian
E-Journal จานวน 2 สาขา ที่อยู่ในความดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย มีผลการประเมินอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ดังนี
ชื่อวารสาร/สาขา
Veridian E-Journal, Silpakorn
University สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
Veridian E-Journal Science and
Technology Silpakorn University
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กาหนดออก
ภาษา
- ฉบับมนุษยศาสตร์
- ไทย
สังคมศาสตร์ และศิลปะ
กาหนดออก 3 ฉบับ/ปี
- ฉบับ International
- อังกฤษ
กาหนดออก 2 ฉบับ/ปี
2 ฉบับ/ปี
ไทย-อังกฤษ

หมายเหตุ
1. เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์
2. ปี พ.ศ. 2557 เผยแพร่บทความรวม
จานวน 313 เรื่อง (ฉบับมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ จานวน 273 เรื่อง
ฉบับ International จานวน 40 เรื่อง)
1. เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์
2. เป็นวารสารใหม่
3. ปี พ.ศ. 2557 เผยแพร่บทความ จานวน
34 เรื่อง

โดยวารสารทั ง 2 สาขา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความจากผลงานวิจัย
เพื่ อ กระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ นั ก วิ จั ย และนั ก วิ ช าการตระหนั ก ถึ ง ความจ าเป็ น ในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา (E-Education) ค้นคว้า วิจัย เป็นแหล่งกลางในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและวิทยาการ
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ความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ แก่สาธารณชนทั่วไป และเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการไปสู่ระดับชาติ
และนานาชาติ
อนึ่ง เพื่อให้วารสารวิชาการดังกล่าวได้พัฒนาคุณภาพตามกลุ่ม การรับรองคุณภาพวารสาร
ของ TCI ให้สูงขึน บัณฑิตวิทยาลัยจะหารือกับ คณะกองบรรณาธิการวารสาร เพื่อทบทวนวัตถุประสงค์และ
นโยบายการจัดทาวารสารวิชาการดังกล่าวทัง 2 สาขาต่อไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ
โลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2555

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์*
1. อาจารย์ ดร.สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์
3. อาจารย์วิชัย จันทรักษา
3. อาจารย์ธนาธร เกรอต
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ลีลากวีวงศ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ*
5. อาจารย์มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์
5. อาจารย์บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตังแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครังที่
7/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครังนีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ฉบับปี พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุง
แก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ กล่อมจิตร*
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ กล่อมจิตร*
2. อาจารย์ ดร.กัญจนา ทองสนิท*
2. อาจารย์ ดร.กัญจนา ทองสนิท*
3. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย แซ่เหล่ม*
3. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย แซ่เหล่ม
4. อาจารย์ ดร.คเณศ พลอยดนัย
4. อาจารย์ ดร.คเณศ พลอยดนัย*
5. อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ รังกุพันธ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ลีลากวีวงศ์
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตังแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครังที่
7/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครังนีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ขอปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ก ารสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 34 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครังที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครังนี
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.
2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พัชราวนิช*
1. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรประภา*,**
2. อาจารย์ ดร.มัลทิกา ศิริพิศ*
2. อาจารย์ ดร.มัลทิกา ศิริพิศ*
3. อาจารย์ ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ*
3. อาจารย์ ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ*
4. อาจารย์ ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต
4. อาจารย์ ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต
5. อาจารย์ ดร.ณฤทธิ์พล บุณยเกียรติ
5. อาจารย์ ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง เปลี่ยนแปลงชื่อสกุล
โดยเริ่มใช้ตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครังที่
8/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครังนีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.1

การปรับปรุงหลักสูตรทีม่ ีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาการจัดการได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยกาหนดเปิดสอนตังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2558 เป็ น ต้ น ไป และกาหนดรั บ นั กศึก ษาปีล ะ 120 คน ที่ป ระชุม คณะกรรมการวิ ช าการครั งที่ 8/2558
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็น ชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบาง
ประเด็น ทังนี คณะวิทยาการจัดการได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติ ใ ห้ ความเห็ น ชอบการปรับปรุ งหลั ก สู ตรบริห ารธุรกิจ บัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และให้นาเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การเปิดหลักสูตรใหม่
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะวิทยาการจัดการได้เสนอหลั กสูตรบัญชีบัณฑิต (หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) โดย
กาหนดเปิดสอนตังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และกาหนดรับนักศึกษาปีละ 150 คน
ที่ป ระชุมคณะกรรมการวิช าการครั งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้ พิจารณาให้ ความเห็ นชอบ
หลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทังนี คณะวิทยาการจัดการได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มี มติ ให้ ค วามเห็ นชอบหลั กสู ตรบั ญชีบัณฑิ ต (หลั ก สู ตรใหม่ พ.ศ.
2558) และให้นาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปิดหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดาเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสอบคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครังที่ 23/2557 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ได้ให้ความ
เห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2558 ไปแล้วนัน
ในการนี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค์ ข อเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2558 หมวดค่าใช้สอย
ในส่วนของค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และค่าอาหารในการจัดเลียงสาหรับ
การประชุม
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ทังนี ได้กาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการ (ใหม่) แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ ความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ ายในการ
ดาเนินโครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2558 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเสนอ และให้นาเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ (ใหม่) ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวางระบบ
และจัดทาข้อบังคับระเบียบเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 199/2554 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 แต่งตัง
คณะอนุ ก รรมการจั ด ท าร่ า งพระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากรและระบบบริห ารงานในก ากั บของรั ฐ
และตามมติที่ป ระชุม สภามหาวิทยาลั ย ครังที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ได้เห็ นชอบ (ร่าง)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และให้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
ดาเนินการต่อไป นัน
เนื่ อ งจากขณะนี (ร่ าง) พระราชบัญ ญั ติ มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร พ.ศ. .... อยู่ ระหว่ างการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางระบบบริหารงานด้าน
ต่ า งๆ รวมทั งเตรี ย มการจั ด ท าข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บต่ า งๆ เพื่ อ ให้ พ ร้ อ มใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การเมื่ อ
(ร่ าง) พระราชบั ญญัติ มหาวิทยาลั ย ศิล ปากร พ.ศ. .... ได้ประกาศใช้เป็ นกฎหมายแล้ ว จึงสมควรแต่งตั ง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม่เพื่อทาหน้าที่พิจารณาเสนอการวางระบบและจัดทาข้อบังคับ
ระเบียบเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐต่อไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล้ ว มี มติ เห็ นชอบให้ แต่ งตั งคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการเพื่ อ
พิจารณาวางระบบและจัดทาข้อบังคับระเบียบเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ดังนี
1. คณะกรรมการวางระบบบริ ห ารงานและกลั่ น กรองข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บเพื่ อ การเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ประกอบด้วย
1.1 อธิการบดี
ประธานกรรมการ
1.2 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
1.3 รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
กรรมการ
1.4 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
1.5 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
1.6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
1.7 รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ
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1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32

รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
ผู้อานวยการหอศิลป์
ประธานสภาคณาจารย์
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองนิติการ
นิติกร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะอนุกรรมการจัดทาข้อบังคับระเบียบเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย
2.1 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ประธานอนุกรรมการ
2.2 รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
อนุกรรมการ
2.3 รองอธิการบดี เพชรบุรี
อนุกรรมการ
2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว
อนุกรรมการ
2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สาเนียงงาม
อนุกรรมการ
2.6 รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช
อนุกรรมการ
2.7 รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
อนุกรรมการ
2.8 รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร จันทร์ศิริ
อนุกรรมการ
2.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ
อนุกรรมการ
2.10 ผู้อานวยการกองนิติการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
2.11 นิติกร
ผู้ช่วยเลขานุการ
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3. คณะอนุ ก รรมการจั ด ท าข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นสถานภาพและระบบ
บริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
3.1 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานอนุกรรมการ
3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
อนุกรรมการ
3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง
อนุกรรมการ
3.4 อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม
อนุกรรมการ
3.5 รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
อนุกรรมการ
3.6 อาจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
อนุกรรมการ
3.7 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
อนุกรรมการ
3.8 ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
อนุกรรมการ
3.9 นิติกร
อนุกรรมการและเลขานุการ
3.10 นิติกร
ผู้ช่วยเลขานุการ
4. คณะอนุ กรรมการจั ดทาข้อบังคับระเบียบเกี่ยวกับโครงสร้างระบบบริหารงานวิชาการ
ประกอบด้วย
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร
อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด
รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
นางสาวสายชนม์ สัจจานิตย์
นิติกร
นิติกร

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

5. คณะอนุ ก รรมการจั ด ท าข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งระบบบริ ห ารการเงิ น
และทรัพย์สิน ประกอบด้วย
5.1 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานอนุกรรมการ
5.2 อาจารย์อามฤทธิ์ ชูสุวรรณ
อนุกรรมการ
5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล
อนุกรรมการ
5.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์
อนุกรรมการ
5.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์
อนุกรรมการ
5.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
อนุกรรมการ
5.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด
อนุกรรมการ
5.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน
อนุกรรมการ
5.9 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
อนุกรรมการ
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5.10
5.11
5.12
5.13

ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกองคลัง
นิติกร
นิติกร

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

6. คณะอนุ กรรมการจั ดทาข้ อบังคับระเบียบเกี่ยวกับ โครงสร้างระบบบริห ารงานกิจการ
นักศึกษา ประกอบด้วย
6.1 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธานอนุกรรมการ
6.2 อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์
อนุกรรมการ
6.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เตโชวิศาล
อนุกรรมการ
6.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว
อนุกรรมการ
6.5 อาจารย์ ดร.ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์
อนุกรรมการ
6.6 อาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา
อนุกรรมการ
6.7 อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์
อนุกรรมการ
6.8 รองศาสตราจารย์มาณพ ปานะโปย
อนุกรรมการ
6.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์
อนุกรรมการ
6.10 อาจารย์ศาสวัต บุญศรี
อนุกรรมการ
6.11 นายกมล แมลงทับ
อนุกรรมการ
6.12 นิติกร
อนุกรรมการและเลขานุการ
6.13 นิติกร
ผู้ช่วยเลขานุการ
7. คณะอนุกรรมการจัดทาข้อบังคับระเบียบเกี่ยวกับโครงสร้างระบบบริหารงานวิจัยและ
บริการทางวิชาการ ประกอบด้วย
7.1 รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ประธานอนุกรรมการ
7.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานอนุกรรมการ
7.3 รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์
อนุกรรมการ
7.4 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
อนุกรรมการ
7.5 ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
อนุกรรมการ
7.6 อาจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ
อนุกรรมการ
7.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ
อนุกรรมการ
7.8 อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี
อนุกรรมการ
7.9 นิติกร
อนุกรรมการและเลขานุการ
7.10 นิติกร
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. คณะอนุ ก รรมการจั ด ท าข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ สภาคณาจารย์ แ ละพนั ก งาน
ประกอบด้วย
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

17
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนวัช บุญญภักดี
อาจารย์ ดร.ฐิติมา เวชพงศ์
อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส
นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นิติกร
นิติกร

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

9. คณะอนุกรรมการจัดทาข้อบังคับระเบียบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการประเมิน
ประกอบด้วย
9.1 รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ประธานอนุกรรมการ
9.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
อนุกรรมการ
9.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
อนุกรรมการ
9.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
อนุกรรมการ
9.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ
อนุกรรมการ
9.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต นิรัติศัย
อนุกรรมการ
9.7 อาจารย์ ดร.อนันท์ เชาว์เครือ
อนุกรรมการ
9.8 อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ รังกุพันธุ์
อนุกรรมการ
9.9 อาจารย์ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์
อนุกรรมการ
9.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน
อนุกรรมการ
9.11 นิติกร
อนุกรรมการและเลขานุการ
9.12 นิติกร
ผู้ช่วยเลขานุการ
และให้นาเสนออธิการบดีลงนามในคาสั่งแต่งตังต่อไป
ทังนี หากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์เพิ่มเติมรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
แต่ละชุด ขอให้แจ้งรายชื่อมายังมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทาคาสั่งแต่งตังต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.2

การแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ

สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1208/2556 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แต่งตัง
คณะกรรมการวิชาการ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตังแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป นัน
เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
ดังนัน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณา (ร่าง) คาสั่งแต่งตังคณะกรรมการวิชาการ (ชุดใหม่)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบให้ แต่งตังคณะกรรมการวิชาการ โดยประกอบด้วยผู้
ดารงตาแหน่งและมีรายชื่อ ดังต่อไปนี
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี
กรรมการ
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
คณะมัณฑนศิลป์
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอักษรศาสตร์
กรรมการ
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์
กรรมการ
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
15. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
กรรมการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16. รองผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
17. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
18. ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
เลขานุการ
19. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยเลขานุการ
20. นางสาวชุตินันท์ ปทีปะปานี
ผู้ช่วยเลขานุการ
21. นางสาวประภัสสร ถวายนิล
ผู้ช่วยเลขานุการ
และให้นาเสนออธิการบดีลงนามในคาสั่งแต่งตังต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสาหรับนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ปี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประเทศ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาสาหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู
5 ปี ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ ป ระชุม คณบดีว าระพิ เ ศษ/2556 เมื่ อ วัน อั ง คารที่ 1 ตุ ล าคม 2556 ได้ ให้ ค วาม
เห็นชอบแนวปฏิบัติตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอ โดยกาหนดให้ปรับปฏิทินการศึกษาให้มีการจัด เก็บ
รายรั บ จากค่ าลงทะเบี ย น ภาคการศึกษาต้น ปี การศึ กษา 2557 ให้ เ ร็ว ขึน ในกรณีคณะวิช าที่ต้องการให้
นักศึกษาชันปีสุดท้ายได้สาเร็จ การศึกษาตามระยะเวลาเดิมของปีที่ผ่ านมา คณะวิชาอาจขอกาหนดปฏิทิน
การศึกษาของนักศึกษาชันปีสุดท้ายตามแนวทางของระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษาเดิมเป็นกรณีพิเศษ นัน
ในการนี คณะศึกษาศาสตร์ได้กาหนดปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 หลักสูตร
สาขาวิชาชีพครู 5 ปี ของนักศึกษาชันปีที่ 4 และชันปีที่ 5 จานวน 6 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาการประถมศึกษา
- สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
โดยมีเหตุผลในการกาหนดปฏิทินการศึกษาแยกจากปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี
1. นักศึกษาชันปีที่ 4 ที่จะต้องศึกษารายวิชาในภาคการศึกษาปลายให้เสร็จสินภายในเดือน
เมษายนของทุกปี เพื่อให้ทันเปิดภาคการศึกษาในชันปีที่ 5 ซึ่งต้องออกฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
2. นั ก ศึ ก ษาชั นปี ที่ 5 จะต้ อ งเปิ ด ภาคการศึ ก ษาในช่ ว งกลางเดื อ นพฤษภาคมของทุ ก ปี
ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพื่อให้
สามารถไปฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาสาหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ปี ชันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ปฏิทนิ การศึกษาสาหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ปี ชันปีที่ 5 ปีการศึกษา
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2558 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
การประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ และให้นาเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

สรุปเรื่อง
ตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค 0406.4/ว 132 ลงวั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2556
ได้กาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ โดยกาหนดให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งซึ่งตามแบบบรรยายลักษณะงานกาหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
พัสดุหรือความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือกรณีที่แบบบรรยายลักษณะงานมิได้
กาหนดไว้ชัดแจ้ง แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ถือเป็นการปฏิบัติงานปกติ
ประจาที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของกรรมการผู้นันมิให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน นัน
บัดนี กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่ว นที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน
2558 ให้ ย กเลิ กหนั งสื อกระทรวงการคลั ง ที่ กค 0406.4/ว 132 ลงวัน ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2556 โดยมี
สาระสาคัญในส่วนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 คือ ผู้ดารงตาแหน่ง
ซึ่งตามแบบบรรยายลักษณะงานกาหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ที่ตนสังกัด หรื อกรณีที่แบบบรรยายลั กษณะงานมิได้กาหนดไว้ชัดแจ้ง แต่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติห น้าที่
ประจาเกีย่ วกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติงานปกติประจาที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของกรรมการ
ผู้นัน ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยประธาน
กรรมการให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนในอั ต ราไม่ เ กิ น 1,500 บาท ต่ อ ครั งที่ ม าประชุ ม และกรรมการให้ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนในอัตราไม่เกิน 1,200 บาท ต่อครังที่มาประชุม
ดังนัน เพื่อให้กรรมการในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ได้รับค่าตอบแทนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558
จึงเห็นสมควรดาเนินการ ดังนี
1. ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราเบียประชุมคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
2. กาหนดอัตราค่าตอบแทนให้ แก่ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของคณะหรือ
หน่วยงานที่เกิดความเสียหาย ทังนี ตามความในข้อ 22 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557
ในการนี กองนิติการได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนด
อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็ จจริงความรับผิดทางละเมิด เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
กาหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ ดังนี
1. ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราเบียประชุมคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยกาหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดตามระเบียบส านั กนายกรั ฐมนตรีว่าด้วยหลั กเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของคณะหรือหน่วยงานที่เกิดความ
เสียหาย ดังนี
(1) ประธานกรรมการในอัตรา 1,250 บาท ต่อครัง
(2) กรรมการในอัตรา 1,000 บาท ต่อครัง
แล้วให้นาเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.3

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนจากเงิน
รายได้ หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว

สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ป ระชุ มคณบดี ครั งที่ 21/2557 เมื่อ วัน อังคารที่ 28 ตุล าคม 2557 ได้รั บทราบ
รูปแบบการจัดทาประกาศกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จานวน 2 รูปแบบ โดยให้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของ
แต่ละคณะวิชาต่อไป นัน
ในการนี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยศิลปากร เรื่อง
กาหนดอัตราค่าตอบแทนจากเงินรายได้ หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว โดยกองนิติการมีความเห็น ดังนี
1. การจ่ายค่าตอบแทนการสอน กรณีการสอนในรายวิชาที่มีความจาเป็นต้องใช้ผู้ช่วยสอน
ทังในรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติการ ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยสอนในอัตราไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตรา
ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน ตามข้อ 11 วรรค 3 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557
2. การจ่ายค่าตอบแทน กรณีการสอนในรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติการที่มีอาจารย์
พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์จากต่างประเทศ ให้จ่ายค่าตอบแทนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ
10 ประกอบกับข้อ 11 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิล ปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร พ.ศ. 2557
3. การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ สาหรับการสอบคัดเลือกนักศึกษา ให้จ่ายตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557
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4. ค่าใช้จ่ายสาหรับวัสดุที่จาเป็นสาหรับการเรียนการสอน การปรับปรุงสถานที่ หรือการจัด
ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและสนับสนุนบริการ เห็นควรให้เบิกจ่ายตามระเบียบราชการ
5. การจ่ายค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง และค่าที่พักสาหรับที่ปรึกษา กรรมการ อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ ให้จ่ายตามข้อ 20 วรรคสอง และข้อ 28 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557
6. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางของอาจารย์ ช าวต่ า งประเทศ มิ ไ ด้ มี ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557
7. การจ่ายค่าตอบแทนผู้ บริห าร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานหลั กสู ตรนานาชาติ
เป็นค่าตอบแทนตามข้อ 25 และข้อ 26.1 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557
8. การจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะของเบียประชุมเป็นค่าตอบแทนอื่นๆ ตามข้อ 20 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557
9. การจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 27 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557
10. การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นการจ่ายเงินตามข้อ 26.2
ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กาหนดอัตราค่าตอบแทนจากเงินรายได้ หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจั ดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว และให้นาเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.4

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2558 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยและมี ประสิ ทธิภาพ มหาวิทยาลั ยจึงกาหนดปฏิ ทิน TQF มหาวิ ทยาลั ยศิ ล ปากร
และปฏิทิน TQF วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครังที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ในการนี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ปฏิทิน TQF วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลั ยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิล ปากร เรื่ อง ปฏิทิน TQF วิทยาลั ยนานาชาติ สาขาวิช าการจัดการโรงแรม มหาวิ ทยาลั ยศิล ปากร
ปีการศึกษา 2558 ทังนี มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประสานงานกับรองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มกาหนดการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิล ปากร เรื่ อง ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลั ยศิล ปากร ปีการศึกษา 2558 ก่อนนาเสนออธิการบดีล งนาม
ประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.5

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
เพื่อให้การรับขึนทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตังแต่
ปีการศึกษา 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษาจึงได้เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึนทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ ม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารขึ นทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษา ใน
ปีการศึกษา 2558 โดยให้เพิ่มเติมข้อความใน (ร่าง) ประกาศดังกล่าว หน้า 3 ข้อ 5.2.4.2 ค่าลงทะเบียนวิชา
เรี ย น ต่ อท้ า ยดัง นี “ตามแผนการศึก ษาที่ ร ะบุ ไ ว้ ในโครงสร้า งหลั ก สู ตร” ก่ อ นน าเสนออธิ ก ารบดี ล งนาม
ประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ข้อ 10.1 กาหนดว่า “อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลั กสู ตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานัน แต่ทังนีต้องไม่เกิน 10 คน” โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้
รวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (เฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) ที่ดูแลนักศึกษา
จานวน 6-10 คน ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจานวนทังสิน 266 ราย และได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ไปแล้ว นัน
เนื่ อ งจากคณะวิ ช าได้ เ สนอรายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ดังนัน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) จานวนทังสิน 53 ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี
1. มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยสารวจรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ ค รบถ้ ว น และตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของรายชื่ อ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 พร้อมระบุสถานภาพของ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ทยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ กษาระดับ บั ณฑิ ต ศึก ษา แล้ ว ให้ รวบรวมรายชื่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดิม (จานวน 266 ราย) และที่ เพิ่มเติม เพื่อนาเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาอีกครัง
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดทาฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4.5.2

นโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ตามกรอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ นัน
เพื่อให้การจัดทางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีความสอดคล้องและสนับสนุนการผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558
ตามยุทธศาสตร์ที่สาคัญและนโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ดังนี
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1. วงเงินงบประมาณในภาพรวม มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 เป็นเงินรายได้โครงการปกติ จานวน 573,414,800
บาท และ 628,959,700 บาท เงินรายได้โครงการพิเศษ จานวน 790,589,500 บาท และเงินสะสมเพื่อจัดทา
โครงการ จานวน 98,264,000 บาท รวมทังสิน จานวน 1,462,258,300 บาท
2. สัดส่ ว นการจั ดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลั ย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2558 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งเน้ นการพัฒนา
ในด้านต่างๆ เมื่อนามาคานวณหาค่าร้อยละที่จัดสรรไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยไม่นางบประมาณ
รายจ่ายประจา (ได้แก่ งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค เงินชาระคืนเงินกู้ และเงินสมทบค่าก่อสร้าง
ส่วนกลาง) มาร่วมพิจารณา พบว่ามีร้อยละในการจัดสรร ดังนี
ตารางที่ 1 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จาแนกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2558 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจา)
หน่วย : บาท
จานวน
ร้อยละ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
391,258,787
54.45

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
439,112,752
56.11

จานวน

56,799,847

57,178,160

ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน

7.90
18,163,900
2.53
71,812,400

7.31
18,510,000
7.31
74,484,110

ร้อยละ

9.99

9.52

จานวน
ร้อยละ
จานวน

24,140,600
3.36
5,918,000

14,590,430
1.86
6,426,250

ร้อยละ

0.82

0.82

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

105,030,990
14.62
28,023,725
3.90
5,000,000
0.70
12,448,588
1.73

110,399,300
14.11
30,920,000
3.94
18,920,000
2.39
12,166,500
1.55

718,596,837

782,584,702

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
2. พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอือให้เกิด
การเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์
4. พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ
5. การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทังการประยุกต์ใช้เพื่อรักษา
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ
7. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
8. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตาม
พันธกิจให้มีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10. พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ
สู่นานาชาติ

รวม

ที่มา : เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
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3. การกาหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้นานโยบาย
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบกาหนดเป็นกรอบสาหรับการจัดสรร
งบประมาณของหน่วยงานตามนโยบายด้านต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 มีงบประมาณตาม
นโยบายที่กาหนด ดังนี
ตารางที่ 2 แสดงการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายจริงตามนโยบายสาคัญ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
นโยบาย
ฐานคานวณร้อยละ (ไม่
รวมการบริหารงานทั่วไป)
1. ด้านพัฒนาบุคลากร
2. ด้านกิจกรรม
นักศึกษาสวัสดิการ
และทุนการศึกษา
3. ด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
4. ด้านการพัฒนาคณะ
วิชาไปสู่นานาชาติ

ร้อยละ
ในการตัง
งบประมาณ
รวม

ตังตาม
เกณฑ์

ตังจริง

จ่ายจริง

(คิดเป็นร้อยละ)

(คิดเป็นร้อยละ)

ตังตามเกณฑ์

688,121,108 641,241,297

> 3*

20,643,600

> 4*

27,524,800

> 1*

6,881,200

= 1.5*

9,829,400
64,879,000

งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย**
รายได้จากการดาเนินงาน

หมายเหตุ :

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

33,637,920
(4.89)
48,392,447
(7.03)

19,258,736
(3.00)
27,801,889
(4.34)

22,800,000

12,224,825
(1.78)
11,575,288
(1.68)
105,830,480

4,604,284
(0.72)
4,692,991
(0.73)
56,357,900

7,600,000

1,461,212,531
1,361,664,114
(93.19)

30,400,000

10,575,000
71,375,000

ตังจริง

จ่ายจริง

(คิดเป็นร้อยละ)

(คิดเป็นร้อยละ)

760,000,000

288,126,500

32,950,400
(4.3)
48,618,260
(6.4)

19,258,736
(6.68)
27,801,889
(9.65)

15,723,100
(2.1)
10,526,200
(1.4)
107,817,960

4,604,284
(1.60)
4,692,991
(1.63)
56,357,900

1,615,685,100
612,528,543
(37.91)

* ของงบประมาณเงินรายได้ ไม่รวมงบประมาณสาหรับการบริหารทั่วไป
** ตามเอกสารงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
1. ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1.1 ข้อมูลรายได้จากการดาเนินงานมาจากรายงานแสดงผลการดาเนินงานสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 รายการรายได้ค่าบริการการศึกษา
1.2 ข้อมูลรายจ่ายมาจากรายงานงบประมาณมิติแผนงานแยกงาน/โครงการ โดยระบบ
MIS ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
2. ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2.1 ข้อมูลรายได้จ ากการดาเนินงาน ตามเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณครังที่ 5/2558 ข้อมูลรายรับจัดเก็บได้จริงตังแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558 จานวน 612,528,543 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.91 ของงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
2.2 ข้อมูลรายจ่ายมาจากรายงานงบประมาณมิติแผนงานแยกงาน/โครงการ โดยระบบ
MIS ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 29 พฤษภาคม 2558
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4. การก าหนดนโยบายการจั ด สรรเงิ น รายได้ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 การจั ด สรร
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 เมื่อจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ พบว่า สัดส่วนของงบประมาณตามยุทธศาสตร์ยังคงเน้นด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรี ย นการสอนโดยเน้น ให้ ผู้ เรี ย นมีความคิดสร้างสรรค์ และการบริห ารจัด การองค์กรอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เป็นส่วนใหญ่ ทังนี ในส่วนของการกาหนดกรอบนโยบายการ
จั ด สรรเงิ น รายได้ ยั ง คงมี ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ การบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานในระดั บ ต่ า งๆ
โดยเป้าหมายของนโยบายในด้านต่างๆ ผลักดันการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี
- ด้านที่ 1 ด้านพัฒนาบุคลากร เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัย
มีแผนแม่บ ทในการพัฒ นาทักษะและสมรรถนะบุคลากรทังระดับผู้บริห าร บุคลากรสายวิช าการ หรือสาย
สนับสนุนวิชาการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนา
- ด้านที่ 2 ด้านกิจกรรมนักศึกษาสวัสดิการและทุนการศึกษา เป็นการพัฒนาให้นักศึกษา
มีคุณลั กษณะตามอัตลั กษณ์ของมหาวิทยาลั ยในระดับที่ไม่ต่ากว่าที่กาหนด โดยวัดจากกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความคิด สร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมต่อจานวนกิจกรรมนักศึกษาทังหมด เช่น โครงการศิลปากรรับผิดชอบ
ต่อสังคม
- ด้ า นที่ 3 ด้ า นการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ เป็ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรทุกระดับสามารถนาระบบสารสนเทศมาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้
- ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาคณะวิชาไปสู่นานาชาติ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่
นานาชาติ โดยให้คณะวิชา/หน่วยงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อเป็น
การส่งเสริมในด้านการศึกษาและด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- ด้านที่ 5 ด้านการวิจัยสร้างสรรค์ เป็นการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ
ของคณะวิชาในสาขาต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่การจัดอันดับและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อ
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต
ดัง นั น เพื่ อ ให้ เ กิ ดการผลั ก ดั นการดาเนิ นงานตามยุ ทธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในระดั บ
คณะวิชา/หน่วยงาน จึงเห็นควรให้กาหนดนโยบายการจัดสรรเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในด้านที่สาคัญ ดังนี
ตารางที่ 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายได้ตามนโยบายสาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นโยบายการจัดสรร
ร้อยละที่นาเสนอ
1. ด้านพัฒนาบุคลากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3*
2. ด้านกิจกรรมนักศึกษาสวัสดิการและ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
ทุนการศึกษา
(ทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2)*
3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1*
4. ด้านการพัฒนาคณะวิชาไปสู่นานาชาติ
ร้อยละ 1.5*
5. ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
ร้อยละ 5**
หมายเหตุ : * ของงบประมาณเงินรายได้ ไม่รวมงบประมาณสาหรับการบริหารทั่วไป
** ของรายรับโดยไม่รวมดอกเบียรับและเงินสะสม (จัดทาโครงการ)
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ทังนี นโยบายการจัดสรรงบประมาณที่กาหนดขึนมีข้อที่ควรพิจารณา ดังนี
1. ในการค านวณงบประมาณตามร้ อ ยละที่ ก าหนดในนโยบายจะใช้ ฐ านจากจ านวน
งบประมาณทุกแหล่งที่ไม่รวมงบประมาณสาหรับการบริหารงานทั่ วไป ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ ที่ต้องหัก
ค่าใช้จ่ายให้กับสถาบันรวมผลิตก่อนนารายรับสุทธิมาคานวณหาจานวนงบประมาณจากค่าร้อยละที่กาหนด
2. การตังงบประมาณในแต่ละด้านมีแนวทาง ดังนี
2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเรียนการสอน ได้แก่ คณะวิชา วิทยาลัยนานาชาติ
ให้ตังเงินรายได้ตามนโยบายในทุกด้าน ยกเว้นบัณฑิตวิทยาลัยไม่ต้องตังในด้านที่ 2 กิจกรรมนักศึกษาและ
ทุนการศึกษา
2.2 หน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดีให้ ตังงบประมาณเฉพาะด้านพัฒนาบุคลากร
โดยใช้งบดาเนินงานเป็นฐานในการคานวณ
2.3 ศูนย์/สถาบัน/สานัก ให้ตังงบประมาณด้านที่ 1 พัฒนาบุคลากร หรือด้านอื่น ๆ เช่น
ด้านที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือด้านที่ 4 การพัฒนาคณะวิชาไปสู่นานาชาติ ตามความจาเป็นของ
แต่ละหน่วยงาน
3. คณะวิช า/หน่ ว ยงานที่ตังงบประมาณในด้านที่เกี่ยวข้อ งสู งกว่าที่กาหนด ไม่ควรจะตั ง
งบประมาณในอัตราส่วนที่ต่ากว่าเดิม ซึ่งเมื่อคณะวิชา/หน่วยงานดาเนินงานตามแนวทางดังกล่าวจะส่งผลให้
ภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายที่สาคัญมีสัดส่วนที่สูงขึน
4. คณะวิ ช าที่ มี ร ายรั บ เพิ่ ม จากการปรั บ ปรุ ง ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ตามข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ควรพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยคิดเฉพาะนักศึกษาตังแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี
4.1 เพื่ อ การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ในอั ต ราร้ อ ยละ 5 ทั งนี ต้ อ งจั ด สรรเพื่ อ สนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
4.2 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ในอัตราร้อยละ 2
4.3 เพื่อพัฒนาคณะวิชาไปสู่นานาชาติ ในอัตราร้อยละ 4
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิ จ ารณาแล้ ว มีมติ ใ ห้ ความเห็ นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และให้นาเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ก่อนให้คณะวิชา/หน่วยงานใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดทาคาของบประมาณเงิน
รายได้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
โครงการก่อสร้าง “หอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี”

สรุปเรื่อง
ตามที่ มู ล นิ ธิ ต ามรอยพ่ อ และคณะบุ ค คลจ านวนหนึ่ ง ได้ ร่ ว มกั น ด าเนิ น โครงการก่ อ สร้ า ง
“หอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี” ณ ที่ดินบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ตาบลแหลมฟ้าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ เนือที่จานวน 390 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง อยู่ใน
ความดูแลของกองทัพเรือ โดยกองทัพเรือได้กรุณามอบที่ดินดังกล่าวให้ก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี
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เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีทุก พระองค์ที่ทรงปกครอง
พระราชอาณาจักรสยามรัฐสีมาด้วยทศพิธราชธรรม นาความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์มาสู่มวลพสกนิกร นาความ
ร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อาณาประชาราษฎร์ ตลอดจนชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์นานัปการ นัน
ในการนี คณะกรรมการดาเนินงานโครงการก่อสร้าง “หอเฉลิ มพระเกียรติราชวงศ์จักรี ”
ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ เป็นกรรมการดาเนินการออกแบบหอเฉลิม
พระเกียรติราชวงศ์จักรี และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมดาเนินโครงการดังกล่าวต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2

การบาเพ็ญกุศลศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ

สรุปเรื่อง
ด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
ประจาปี พ.ศ. 2541 ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณและทาชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 โดยเจ้าภาพได้กาหนดสวดพระอภิ ธรรม
ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2558 เวลา 19.00 น. ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ศาลา 1 แขวงวัด
เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
ในการนี มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร คณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ์ หอศิ ล ป์
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในวันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 19.00 น. จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร
ทุกท่านเข้าร่วมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3

การร่วมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (Museum of Contemporary Art)

สรุปเรื่อง
ตามทีม่ หาวิทยาลัยศิลปากรกาหนดจัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริหาร
(Creative Leadership Program for Management) รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558
ณ ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน และศึกษาดูงานภายในประเทศ
สาหรับผู้บริหารสายวิชาการระดับหัวหน้าภาควิชา เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารให้พร้อมรองรับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และเพื่อพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นัน

30
ในการนี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี “บิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัย ”
รวมทังเป็นการถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปะ มหาวิทยาลัยเห็นเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจะได้
ศึกษาเรียนรู้ประวัติอันยาวนานและศิลปกรรมไทยที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ จึงได้จัดโครงการเพื่อ เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (Museum of Contemporary Art) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา
14.00 น. เป็นต้นไป ทังนี ขอเรียนเชิญคณบดี ผู้อานวยการศูนย์/สถาบัน/สานัก เข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย
ร่วมสมัย (Museum of Contemporary Art) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
(นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร)
ผู้จดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

