รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 13/2558
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ
2. ผศ.ดร.จรุงแสง
3. ศ.ถาวร
4. รศ.ดร.วศิน
5. ผศ.ดร.สมพิศ
6. อ.อํามฤทธิ์
7. อ.ดร.ธนะ

ถาวรเวช
ลักษณบุญสง
โกอุดมวิทย
อิงคพัฒนากุล
ขัตติยพิกุล
ชูสุวรรณ
จีระพิวัฒน

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ขาวเขียว
ตรีตรง
บรรณวิทยกิจ
จันทรศิริ
ธารทัศนวงศ
เผาทองจีน
ศิริกุลชยานนท

ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
อ.ดําริห
รศ.ดร.เกษร
รศ.ดร.ปานใจ
ผศ.ฉัตรชัย
อ.ดร.ปรมพร

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการหอศิลป

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1.
2.
3.
4.

ผศ.ดาวลอย
อ.ปญจพล
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.สาโรช

กาญจนมณีเสถียร
เหลาพูนพัฒน
เกาศัลย
พูลเทพ

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผศ.ดร.สมชาย
อ.ดร.บํารุง
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล
อ.มานพ
อ.ดร.ศักดิพันธ

สําเนียงงาม
ชํานาญเรือ
อยูยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
คงชุม
เอี่ยมสะอาด
ตันวิมลรัตน

รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
แทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณบดีคณะอักษรศาสตร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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13. ผศ.ดร.บูลยจีรา

ชิรเวทย

14. รศ.ดร.บุญศรี

จงเสรีจิตต

รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.พีรพัฒน

ยางกลาง

ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน
แสงฉัตรแกว
ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี
ผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดร.เชาวรีย
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
รศ.ดร.พิทักษ
ผศ.ดร.อริศร

เขียววิชัย
อรรถลังรอง
ดานกิตติกุล
ศิริวงศ
เทียนประเสริฐ

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ติดราชการ
ติดราชการ
ลาพักผอน
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 09.45 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2558
เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2558
เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานตรวจสอบภายในกําหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่ อง
หลักเกณฑวิธีการทดรองจายและการยืมเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม
2558 เวลา 09.30-13.00 น. ณ หองประชุม 314-315 ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เพื่อใหบุคลากร
ไดแสดงความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และมีความเขาใจหลักเกณฑวิธีการทดรองจาย ตลอดจนสามารถ
นําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูก ตองและเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิท ยาลัย จึงขอให
คณบดีคณะวิชาและผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก กําชับ เจาหนาที่และผูเกี่ยวของใหเขารวมโครงการ
ดังกลาว
2. เนื่อ งดว ยใกลสิ้น ปง บประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิท ยาลัย ขอใหคณะวิช า/หนวยงาน
เรงดําเนินการสํารวจสินทรัพยและตรวจสอบพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อใหม หาวิท ยาลัย
มีขอมูลที่ถูกตองตรงกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
โครงการประชุมสัมมนาอาจารยประจําหลักสูตร เรื่อง การจัดการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21

สรุปเรื่อง
ดวยกองบริการการศึกษาไดรับอนุมัติใหจัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารยประจําหลักสูตร
เรื่อง การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ หองภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อใหไดแนวคิดและแนวทางในการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
3. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรวมกัน
ทั้งนี้ ไดกําหนดกลุมเปาหมายจํานวน 320 คน ดังนี้
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 150 คน
2. อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 150 คน
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3. รองคณบดีฝายวิชาการ จํานวน 15 คน
4. เจาหนาที่ฝายวิชาการ กองบริการการศึกษา จํานวน 5 คน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และใหประชาสัมพันธโครงการดังกลาวไปยังผูเกี่ยวของตอไป

ระเบียบวาระที่ 2.4.2

ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาการจัดการขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2557 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 11/2558
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวน 2 รายวิชา คือ
1. รายวิชา 761 430 จุลนิพนธ กลุม 1201 ของนักศึกษาจํานวน 8 ราย เนื่องจากอาจารย
ที่ปรึกษาใหคะแนนผิดพลาด
2. รายวิชา 767 111 รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน กลุม 1202 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
เนื่องจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชากรอกคะแนนผิด
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึก ษาของคณะวิท ยาการ
จัดการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5

เรื่องรับทราบอื่นๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2555

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับ ป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับ ปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนชื่อ
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก และเพิ่มจํานวนหนวยกิต จาก “รายวิชา 613 453 การควบคุมโรคพืช
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ดวยชีววิธีเบื้องตน 2(2-0-4)” เปน “รายวิชา 613 453 การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธี 3(3-0-6)” พรอมทั้งแกไข
คําอธิบายรายวิชา
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้ง
นี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มีม ติ ใหความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป
พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงค ขอปรับปรุ งหลักสูตรวิ ทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข ดังนี้
1. ขอเพิ่มเงื่อนไขวิธีก ารวัดผลและประเมินผล จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 711 452
จุลนิพนธ
2. ขอแกไขคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 711 453 เรื่องคัดเฉพาะทาง
เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
โดยเริ่ม ใชตั้ง แต ภาคการศึก ษาพิเ ศษฤดู รอน ปก ารศึก ษา 2557 เป นตนไป ซึ่ ง ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการ
ปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารยจารุฒม คุณานพดล*
1. ผูชวยศาสตราจารยจารุฒม คุณานพดล*
2. อาจารยจันทนา สังวรโยธิน*
2. อาจารยจันทนา สังวรโยธิน*
3. อาจารย ดร.เดชาพันธ รัฐศาสนศาสตร*
3. อาจารย ดร.วีระนุช อินทะกันฑ*
4. อาจารยมานพ สีเหลือง*
4. อาจารย ดร.ปรเมศร อารมยดี*
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติพงศ โสภณพงศพิพัฒน 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติพงศ โสภณพงศพิพัฒน
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนมกราคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
8/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มี ม ติ ให ความเห็น ชอบการปรับ ปรุ ง หลัก สูต รเทคโนโลยี บัณ ฑิ ต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การเปดหลักสูตรใหม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการ
งานแสดงสินคาและงานอีเวนท (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิท ยาการจัดการไดเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิ ชาการจัด การงาน
นิท รรศการ งานแสดงสินคาและงานอีเ วนท (หลัก สูตรใหม พ.ศ. 2558) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแต เ ดือน
สิง หาคม 2558 เปนตนไป และกําหนดรับ นัก ศึก ษาปล ะ 120 คน ที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
6/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกใน
บางประเด็น ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ความเห็ นชอบหลั ก สู ต รบริ ห ารธุร กิ จ บั ณ ฑิต สาขาวิ ช า
การจัดการงานนิท รรศการ งานแสดงสินคาและงานอีเ วนท (หลัก สูตรใหม พ.ศ. 2558) และให นําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจําปการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจําปการศึกษา 2559 โดยผูสมัครเขา
ศึกษาตองสอบขอเขียนรายวิชาสามัญที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
(สทศ.) รวมทั้งสิ้น 5 วิชา ไดแก ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ และตองสอบขอเขียนวิชา
เฉพาะที่จัดสอบโดยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 วิชา ไดแก Pharmacy Silpakorn Admission Test
(PSAT) และความถนัดทางเภสัชศาสตร เพื่อใหคณะเภสัชศาสตรนําคะแนนมาใชในการพิจารณาผูสอบผาน
ขอเขียนตามเกณฑที่กําหนดใหเขาสอบสัมภาษณและคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษา กําหนดจํานวนรับนักศึกษา
ประมาณ 181 คน จํานวน 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการโควตาพิเศษ
จํานวน 20 คน
2. โครงการรับตรง
จํานวน 55 คน
3. โครงการเพิ่มพิเศษ
จํานวน 90 คน
4. โครงการรานยาคุณภาพ
จํานวน 5 คน
5. โครงการผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น
จํานวน 10 คน
6. โครงการโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
จํานวน 1 คน
ทั้งนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจําปการศึกษา 2559
และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารจัดการคณะที่เปนหนวยงานในกํากับ
และคณะที่เ ปนสวนราชการซึ่ง มีสวนงานเปนหนวยงานในกํากับ พ.ศ. 2547 ขอ 5 กําหนดใหคณะที่เ ปน
หนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย
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1. อธิการบดี
ประธาน
2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเสนอชื่อ กรรมการ
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี จํานวน 3 คน
3. รองอธิการบดี 1 คน
กรรมการ
4. คณบดี
กรรมการและเลขานุการ
เนื่องจากใกล ครบวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการอํานวยการคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีก ารเกษตร ดัง นั้ น เพื่ อใหก ารบริ ห ารงานเป นไปด วยความเรี ยบรอ ยและตอเนื่ อง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558
เห็น ชอบใหเ สนอรายชื่อ ผูท รงคุณ วุฒิภ ายนอกมหาวิท ยาลัย เพื่ อแตง ตั้ง เปน กรรมการในคณะกรรมการ
อํานวยการคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.พีรเดช ทองอําไพ
2. รองศาสตราจารย ดร.กนก ผลารักษ
3. นายชยานนท กฤตยาเชวง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการอํ า นวยการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรตามขอ 5 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหาร
จัดการคณะที่เปนหนวยงานในกํากับ และคณะที่เ ปนสวนราชการซึ่งมีสวนงานเปนหนวยงานในกํา กับ พ.ศ.
2547 ประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย ดร.พีรเดช ทองอําไพ
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.กนก ผลารักษ
กรรมการ
4. นายชยานนท กฤตยาเชวง
กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
6. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการและเลขานุการ
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.2

การแตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิท ยาลัยศิลปากรที่ 1074/2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 แตง ตั้ง
ผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป นั้น
เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกลาวไดครบวาระการปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและต อ เนื่ อ ง กองบริ ก ารการศึ ก ษาจึ ง เสนอ
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (ชุดใหม)
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้ง
ผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (ชุดใหม) และใหกองบริการการศึกษานําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

สรุปเรื่อง
เพื่อใหการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาการจัดการ
จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุม พิจารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ปฏิ ทิ นการศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิต ของคณะวิ ท ยาการจัด การ ประจํ า ป ก ารศึก ษา 2558 หลัก สู ต ร
บริหารธุร กิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และใหนําเสนออธิก ารบดีล งนาม
ประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ ป ระชุม คณบดีค รั้ง ที่ 11/2558 เมื่อ วันอัง คารที่ 9 มิถุนายน 2558 ได ใหความ
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต สําหรับนัก ศึก ษาที่เ ขาศึก ษาในปก ารศึก ษา 2558 ซึ่ง กองบริก ารการศึกษาไดดําเนินการ
ตรวจสอบ (รา ง) ประกาศดั ง กลา วอี ก ครั้ ง พบว า ยั ง มี ข อ ความบางส ว นที่ไ ม ส อดคล อ งกั บ มติ ที่ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ในสวนของอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) นั้น
เพื่อใหการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม การลงทะเบียนวิช าเรียน และการชําระคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2558 เปนไปดวยความเรียบรอย
กองบริการการศึกษาจึงประสงคแกไขขอความใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีก ารขึ้นทะเบียนเปนนัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาบัณฑิต สําหรับ นัก ศึก ษาที่เ ขาศึก ษาในปก ารศึก ษา 2558
(ฉบับใหม) ในขอ 5.3.4.2 คาลงทะเบียนวิชาเรียน เปนดังนี้

10
ขอ (2) คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิชา
(2) คณะวิทยาการจัดการ
(3) คณะวิทยาการจัดการ
(หลักสูตรนานาชาติ)

วิธีรับเขา/สาขา
ทุกสาขาวิชาเอก
ยกเวนสาขาวิชาการจัดการชุมชน
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
(นักศึกษาชาวไทย)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
(นักศึกษาตางประเทศ)

จํานวนเงิน
21,400 บาท
75,000 บาท
90,000 บาท

ขอ (3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แกไขเลขขอเปน “ขอ (4)”
ขอ (4) วิทยาลัยนานาชาติ
คณะวิชา
(5) วิทยาลัยนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)

วิธีรับเขา/สาขา
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
(นักศึกษาชาวไทย)
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
(นักศึกษาตางประเทศ)
สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและ
กิจกรรมสันทนาการ
(นักศึกษาชาวไทย)
สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและ
กิจกรรมสันทนาการ
(นักศึกษาตางประเทศ)
ทั้งนี้ ไดผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา

จํานวนเงิน
120,000 บาท
150,000 บาท
65,000 บาท
75,000 บาท

มติ
ที่ประชุมพิจ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นเป น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ศึ ก ษา
ในปการศึกษา 2558 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.3

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเศษ
ประจําปการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดวยโควตาพิเศษเปนประจําทุก ป นับตั้งแตปการศึกษา 2522-2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหส อดคลองกับ
นโยบายของประเทศที่จะใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาภูมิภาคของตนในดานตางๆ ตลอดจนสงเสริม
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และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใตตอนบน ซึ่งผูมีสิทธิสมัครสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเ ศษจะตองกําลัง ศึกษาอยูในปสุดทายตามหลักสูตร
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ ประกาศนี ย บั ต รอื่ น ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเที ย บเท า (ยกเว น ผู ส มั ค รใน
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจ
วิศวกรรม ตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในปสุดทายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น) ในสถานศึกษา 28
จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง และอุทัยธานี ติดตอกันไมนอยกวา
1 ป นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ในปการศึก ษา 2559 มหาวิทยาลัยดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอโดยใช
คะแนนสอบวิชาสามัญกับวิชา GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน) (สทศ.) และวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตรบางสาขาวิชามาพิจารณาตามเกณฑ
การสอบคัดเลือกของแตละคณะวิชา
สําหรับคณะวิชาที่เขารวมโครงการ 7 คณะวิชา จากทั้งหมด 14 คณะวิชา จํานวนรับทั้งสิ้น
2,015 คน ดังนี้
1. คณะอักษรศาสตร
จํานวน 325 คน
2. คณะศึกษาศาสตร
จํานวน 110 คน
3. คณะวิทยาศาสตร
จํานวน 275 คน
4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จํานวน 140 คน
5. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
จํานวน 390 คน
6. คณะวิทยาการจัดการ
จํานวน 550 คน
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จํานวน 225 คน
ในการนี้ เพื่อใหการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย
โควตาพิเศษ ประจําปก ารศึกษา 2559 เปนไปดวยความเรียบรอย กองบริการการศึกษาจึง เสนอที่ประชุม
พิจ ารณา (ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อ ง การรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เข า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2559 และแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2559
ทั้งนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุม พิจารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา
2559 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3.4

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดเงินสมนาคุณใหแกผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน

สรุปเรื่อง
ตามที่สํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) ไดกําหนดหลัก เกณฑเกี่ยวกับ การ
ประกันคุณภาพการศึก ษาภายในระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน นั้น
ในการนี้ เพื่อใหการกําหนดเงินสมนาคุณใหแกผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ
และทุกหนวยงานเปนไปในแนวทางปฏิบัติเ ดียวกัน สํานัก งานประกันคุณภาพการศึก ษาจึง เสนอที่ป ระชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดเงินสมนาคุณใหแกผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยกําหนดอัตราเงินสมนาคุณใหแกผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
1. ระดับหลักสูตร ไมเกินคนละ 2,000 บาท ตอหลักสูตร
2. ระดับคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะวิชา ไมเกินคนละ 2,500 บาท ตอวัน
3. ระดับสถาบัน เหมาจายไมเกินคนละ 10,000 บาท
ทั้งนี้ การจายเงินสมนาคุณดังกลาวใหจายจากเงินงบประมาณเงินรายไดในสวนของหนวยงาน
ที่รับ การประเมินคุณภาพภายใน และสําหรับ หนวยงานที่ คาใชจายเพื่อการนี้อยู ในความรับ ผิดชอบของ
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจะไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดในแตละป ใหจาย
จากเงินงบประมาณเงินรายไดในสวนของสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
พรอมทั้ง พิจ ารณายกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดเงินสมนาคุณใหแก
ผูตรวจสอบคุณภาพและผูป ระเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน ฉบับลงวันที่ 17 สิง หาคม พ.ศ. 2553 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดเงินสมนาคุณใหแก ผูประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุม พิจารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดเงินสมนาคุณใหแกผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมอบหมายใหกองนิติการตรวจสอบ (ราง)
ประกาศดังกลาวกอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2
ระเบียบวาระที่ 4.4.2.1

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาปรัชญา
คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)
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ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
การเพิ่มคาสมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยจายพรอมคาลงทะเบียนเปนนักศึกษา
ประธานขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4.5.2

วงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2558 เมื่อวั นอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ไดรับทราบ
ปฏิทินและหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ไดใหความเห็นชอบประมาณการรายรับและวงเงินจัดสรรงบประมาณ
รายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และการปรับปรุงปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย
จากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น
ในการนี้ กองแผนงานไดเ สนอที่ ป ระชุม พิจ ารณาประมาณการรายรับ และวงเงินจัดสรร
งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พรอมทั้งรับทราบการปรับปรุงปฏิทิน
การจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบประมาณการรายรั บ และวงเงิ น จั ด สรร
งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พรอมทั้งรับทราบการปรับปรุงปฏิทินการ
จัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่กองแผนงานเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

เกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 ไดใหความเห็นชอบ
ในหลักการของการเพิ่ม เติมเกณฑก ารสําเร็จการศึกษาตามขอเสนอของที่ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร กลุมสาขาวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหหลัก สูตรทางดาน
วิทยาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเกณฑการสําเร็จการศึกษา ดังนี้
1. นักศึกษาทุกคนตองเขารวมประชุมทางวิชาการในระดับ ชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาและกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองทําความรูจักกับวิทยากรคนใดคนหนึ่ง รวมทั้งผูเขารวมประชุมคน
อื่นๆ อีกประมาณ 3-4 คน อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยมีหลักฐานเปนรายงานหรือหลักฐานการติดตอ
โดยในวิทยานิพนธใหมีภาคผนวก หัวขอ “การพัฒนาตนเอง” ประกอบดวยขอมูลการเขารวมประชุม สัมมนา
ทางวิชาการ การฝกอบรมในสาขาที่เกี่ยวของ
2. หลัก สูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กําหนดใหนัก ศึกษาเรียนรูภาษาที่ 3 โดยจะตองมีหนังสือ
รับรองจากสถาบันที่ส อนเปนหลักฐานประกอบกอนสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ที่ประชุม ไดมอบหมายใหบัณฑิต
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วิทยาลัยศึกษาแนวทางปฏิบัติของการเพิ่มเติมเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยใหพิจารณาเกี่ยวกับสถาบันที่
สอนภาษาที่ 3 ใหชัดเจน นั้น
ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรไดหารือเกี่ยวกับเกณฑการสําเร็จการศึกษาดังกลาว เนื่องจากเห็น
วาอาจทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติได เชน หากในปนั้นไมมีการจัดประชุมวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ ซึ่ งมี
วิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถาเปนชาวตางชาติที่จะทําใหเกิดการพัฒนาการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษ อาจทําให
นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาได อีกทั้งการกําหนดใหเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง จะทําใหเกิดภาระ
แกนักศึกษาในดานคาใชจายของการเขารวมประชุม โดยที่ประชุมคณะเภสัชศาสตรเสนอใหปรับเปน “นักศึกษา
จะตองเขารวมประชุมระดับชาติ/นานาชาติอยางนอย 1 ครั้ง”
ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการวิ ช าการครั้ ง ที่ 8/2558 เมื่ อ วั น ที่ 21 พฤษภาคม 2558
ได มี ม ติ ใ ห ตั ด ขอ ความดั ง กล าวออกเพื่ อ ไม ให เ กิ ด ป ญ หาในทางปฏิ บั ติ เนื่อ งจากเห็ น ว าเกณฑ ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 แลว โดยใหเสนอที่ประชุมคณบดีและที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาวิทยาศาสตรพิจารณาตอไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร กลุมสาขาวิทยาศาสตรครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ไดพิจารณาแลวเห็นวา เกณฑ
การสําเร็จการศึกษาดังกลาวเปนประโยชนตอนักศึกษาอีกทั้งเปนการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงให
คงเกณฑสําเร็จ การศึก ษาดัง กลาวไว โดยใหป รับ ลดจํานวนที่นัก ศึก ษาจะต องเขารวมประชุม ระดับ ชาติ /
นานาชาติ และระบุขอความ เปนดังนี้
“นักศึกษาตองเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวของกับสาขาอยางนอย
1 ครั้ง โดยตองทําความรูจักวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย
2-3 คน เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับ
เดียวกัน และสรุป เปนรายงานส ง สาขาวิช าซึ่ง จะปรากฏเป นสวนหนึ่ง ของภาคผนวกในวิ ท ยานิพนธของ
นักศึกษา”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของเกณฑการสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรทางดานวิทยาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ มอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยหารือรายละเอียดของ
เกณฑดังกลาวกับผูเกี่ยวของกอนเสนอปรับปรุงแกไขหลักสูตรตอไป
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
เรื่องที่รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. สํานัก งานประกันคุณภาพการศึก ษาขอความรวมมือคณะวิชาในการประเมินคุณภาพ
การศึก ษาภายในทั้งระดับ หลักสูตรและระดับ คณะวิชา โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลัก สูตร
จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และระดับคณะวิชาจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558
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2. สํานัก งานประกันคุณภาพการศึกษากําหนดจัดโครงการฝก อบรมหลัก สูตรผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาและสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557 ในวันที่
15 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ติดตามขอมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและเสนอที่ประชุมคณบดีทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.2

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมทางวิชาการ (อักขราวิสุทธิ)์

สรุปเรื่อง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรวมลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเรื่อง "การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมดวยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์"
กับ จุฬาลงกรณม หาวิท ยาลัย ซึ่ง มหาวิท ยาลัยศิล ปากรจะเริ่ม ใชโ ปรแกรมดัง กลาวในปก ารศึก ษา 2558
ในการตรวจสอบงานเขี ยนและคน หาข อ ความที่ อ าจจะเปน การลอกเลี ย นผลงานผูอื่ น ด ว ยฐานข อ มู ล
ทางวิชาการ เพื่อปองกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผูอื่น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานขอใหคณะวิชากําชับนักศึกษาใหระมัดระวังในเรื่องการลอก
เลียนงานวรรณกรรม
ปดประชุมเวลา 11.00 น.
(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

