รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 21/2558
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย์
ผศ.ดาวลอย
ศ.ถาวร
อ.ปัญจพล
ผศ.ดร.สมพิศ
ผศ.สิทธิชัย

ถาวรเวช
ลักษณบุญส่ง
อรรถลังรอง
กาญจนมณีเสถียร
โกอุดมวิทย์
เหล่าพูนพัฒน์
ขัตติยพิกุล
ปรัชญารัติกุล

9.
10.
11.
12.

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ์
ผศ.คมธรรม

ด่านกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
ดารงเจริญ

13. รศ.ดร.เกษร
14. รศ.ดร.ปานใจ
15. ผศ.ฉัตรชัย

จันทร์ศิริ
ธารทัศนวงศ์
เผ่าทองจีน

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ รักษาราชการแทน
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.ดร.คณิต
รศ.ดร.วศิน
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.วรางคณา
อ.ดร.วิชิต

เขียววิชัย
อิงคพัฒนากุล
เกาศัลย์
นิพัทธ์สุขกิจ
อิ่มอารมย์

6.
7.
8.
9.
10.
11.

รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน์
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล
อ.มานพ
อ.ดร.ศักดิพันธ์

อยู่ยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
คงชุม
เอี่ยมสะอาด
ตันวิมลรัตน์

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
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12. ผศ.ดร.อริศร์
13. รศ.ดร.บุญศรี

เทียนประเสริฐ
จงเสรีจิตต์

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย์

คุณคาชู
วิรุฬห์ชาตะพันธ์
ยางกลาง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.ดร.นนท์
2. อ.นภดล
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน์

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน์
2. ผศ.ดร.สาโรช

แสงฉัตรแก้ว
พูลเทพ

ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี
ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์

ชูสุวรรณ
ชานาญเรือ
บรรณวิทยกิจ
ศิริวงศ์
ศิริกุลชยานนท์

คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้อานวยการหอศิลป์

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

อ.อามฤทธิ์
อ.ดร.บารุง
อ.ดาริห์
รศ.ดร.พิทักษ์
อ.ดร.ปรมพร

ติดราชการ
ไปราชการต่างประเทศ
ไปราชการต่างประเทศ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปิดประชุมเวลา 10.45 น.
เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังนี
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2558
เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครังที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จานวน 3 เรื่อง ดังนี
1. สถาบั น ทดสอบทางการศึก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) (สทศ.) ได้ จัด การทดสอบ
GAT/PAT ครังที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามสอบทั่วประเทศ
โดยอธิการบดีได้ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อานวยการ สทศ. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2558 เวลา 09.00 น. ณ สนามสอบโรงเรี ย นสั น ติ ร าษฎร์ วิ ท ยาลั ย ซึ่ ง พลเอกดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และนายแพทย์ ธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาว่าควรมีการปฏิรูปการดาเนินงาน
ของ สมศ. และพิจารณาการปรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ทังนี มหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมคณบดีทราบเป็นระยะ
2. มหาวิทยาลั ยได้พิจารณาแจ้งยืนยันความเห็ นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ต่อสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) เพื่อให้ สคก. ดาเนินการแจ้งข้อเท็จจริงให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
3. มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนันต์ ชูโชติ รองปลัด กระทรวง
วัฒนธรรมที่ได้รับแต่งตังให้ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งอธิการบดีมีกาหนดเข้าพบอธิบดีกรมศิลปากร
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ กรมศิลปากร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.4

เรื่องรับทราบด้านวิชาการ
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0510/ว 1278 ลงวันที่ 7 ตุลาคม
2558 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได้ส่ง
กรอบการประเมิน ผลดัง กล่ าว โดยประกอบด้ว ยค าอธิบ ายรายละเอีย ดตั ว ชี วัด และเกณฑ์ก ารให้ คะแนน
พร้อมแนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ สถาบันอุดมศึกษาจัดทา
คารับรองการปฏิบัติราชการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด นัน
เพื่อให้การดาเนินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เป็ น ไปอย่ างมีประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผล และทันตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึ งขอให้ มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยให้นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีลงนาม พร้อมจัดส่งไปยัง สกอ.
เพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณาลงนามในฐานะผู้รับคารับรองภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเมื่อเลขาธิการ กกอ. ลงนามแล้ว สกอ.จะส่ ง คารับรองการปฏิบัติราชการมายัง
มหาวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบและร่วมดาเนินการปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสาเร็จตาม
ตัวชีวัดต่อไป
ทังนี ตังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
(คปภ.) โดยความเห็นชอบของ กกอ. ได้มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถกาหนดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะวิชาและระดับสถาบันของตนเองได้ ภายใต้การกากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ดังนัน สถาบันอุดมศึกษาจึงสามารถเลือกดาเนินการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะวิชาและระดับสถาบันที่ สกอ. พัฒนาขึน และ ก.พ.ร. จะนาข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชีจากระบบ CHE-QA Online ไปใช้ส าหรับการ
ประเมิ น ผลในตั ว ชี วั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเช่ น เดี ย วกั บ ปี ที่ ผ่ า นมา
หรือสถาบันอุดมศึกษาจะกาหนดระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะวิชาและระดับสถาบันของตนเอง
โดยไม่ใช้ระบบที่ สกอ. พัฒนาขึน แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ คปภ. กาหนด
อนึ่ ง ที่ป ระชุมคณบดีครังที่ 17/2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ได้รับทราบว่ า
มหาวิทยาลัย ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2558-2560
โดยด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะวิ ชา และระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
รองอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2557 ในเบืองต้นซึ่ง
ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการ ภายหลังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขอข้อมูลเพิ่มเติม ว่า
มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตามตัวบ่งชีของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี และมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบเท่ากับ 3.95 คะแนน
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทังนี มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณา
เกี่ยวกับการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งอาจจะส่งผลให้คะแนน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในปีต่อไปสูงขึน
ระเบียบวาระที่ 2.5.2

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ตามที่ม หาวิท ยาลั ย ได้ จัด ทาแผนปฏิ บัติ งานและแผนการใช้จ่ ายเงิ นงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแบบรายงาน สงป.301 สงป.302 และ สงป.302/1 ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสานักงบประมาณแล้ว นัน
ในการนี งานงบประมาณ กองคลังได้สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยดังนี
ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายร้อยละ
35.992
ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายสะสมร้อยละ 69.245
ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายสะสมร้อยละ 88.689
ไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายสะสมร้อยละ 100.000
ทังนี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ
96 เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายประจา ร้อยละ 98 และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 87
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทังนี ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานเร่งดาเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของงบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ที่มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 1
ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 2.5.3

แนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ได้ให้ความเห็นชอบการกาหนด
แนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นัน
ในการนี กองแผนงานได้สรุปแนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี
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1. แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.1 การให้ความสาคัญกับการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ที่ส อดคล้ องตามกรอบยุ ทธศาสตร์ ช าติ โดยก าหนดประเด็น การจั ด ทางบประมาณในลั กษณะบู ร ณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ จานวน 17 เรื่อง
1.2 การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลง
โดยจะดาเนินการจัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบืองต้น (Pre-Ceiling)
ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558-2577) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) และนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งจาแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ดังนี
(1) แผนงานยุทธศาสตร์
(2) แผนงานพืนฐาน
(3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกองแผนงานได้เสนอ
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาที่สานักงบประมาณ
กาหนด เพื่อให้คณะวิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการดาเนินงาน
ทังนี กองแผนงานจะเรียนเชิญคณะวิชา/หน่ วยงานหารือแนวทางการจัดทาโครงการลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทังนี มอบหมายผู้เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อให้การจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี
1. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึ กษาพิจารณาเกี่ยวกับการกาหนด
area base สาหรับการบริการวิชาการ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ
ในส่วนของการวิจัย รวมถึงการปันส่วนงบประมาณการวิจัยอย่างทั่วถึง
3. มอบหมายให้ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์หารือกับคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการสารวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
อนึ่ ง หากคณะวิช า/หน่ว ยงานมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้ ส่ งข้อมูล ไปยังรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย*
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ศรีพุทธชาติ*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ศรีพุทธชาติ*
3. อาจารย์ ดร.กรกช ชันจิรกุล
3. อาจารย์ ดร.กรกช ชันจิรกุล
4. อาจารย์ ดร.วันวิวาห์ ตุ้มน้อย
4. อาจารย์ ดร.วันวิวาห์ ตุ้มน้อย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรธร เกิดเกรียงไกร
5. อาจารย์ ดร.อดิศรี เจริญพานิช
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตังแต่ เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครังที่
17/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครังนีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีมติ ให้ ค วามเห็ นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร ฉบับปี พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์จรัส ประจันพาณิชย์
1. อาจารย์ปัณณทัต โพธิเวชกุล
2. อาจารย์ ดร.ชลลดา ทองทวี*
2. อาจารย์ ดร.ชลลดา ทองทวี*
3. อาจารย์สุคนธจิต วงษ์เผือก*
3. อาจารย์สุคนธจิต วงษ์เผือก*
4. อาจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์**
5. อาจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์**
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับตาแหน่งทางวิชาการ
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โดยเริ่มใช้ตังแต่ เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครังที่
17/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครังนีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั กสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการละคร ฉบับปี พ.ศ. 2554 และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ
ขอเพิ่มรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก แขนงด้านการจัดการการผลิตและดาเนินการ จานวน 1
รายวิชา คือ รายวิชา 614 458 ระบบการผลิตแบบลีน
โดยเริ่มใช้ตังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครังที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครังนี
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระ
ในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเพิ่มรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก แขนงด้านการบูรณาการและ
การประยุกต์ทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 614 458 ระบบการผลิต
แบบลีน
โดยเริ่มใช้ตังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครังที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครังนี
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา

9
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าวัส ดุขันสู งและนาโนเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีส าระในการ
ปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร ลาภโนนเขวา*
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร ลาภโนนเขวา*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรดา หล่อยืนยง
3. อาจารย์ ดร.นฤทธิ์ ตรีอานรรค
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญ วสันตกรณ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญ วสันตกรณ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ สุขแสน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ สุขแสน
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตังแต่ เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ป ระชุมคณะกรรมการวิชาการครังที่
17/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครังนีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุขันสูงและนาโนเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปิดหลักสูตรใหม่
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปิดหลักสูตร
ไม่มี

10
ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดาเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ
โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษา
ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะศึ ก ษาศาสตร์ ค รั งที่ 19/2558 เมื่ อ วั น ที่
14 ตุลาคม 2558 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 เพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอน
ภาษาจีน และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจการสอนภาษาจีนได้เข้าศึกษาต่อ อีกทังเพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ กับโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง นัน
ในการนี คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 จานวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2559 กาหนดรั บนักศึกษาผู้มีความสามารถทางภาษาจีนจานวน 28 คน โดยจะคัดเลื อกจาก
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ (โควตาพิเศษ) สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 กาหนดรับนักศึกษาจานวน 32 คน โดยจะคัดเลือกจากนักเรียนที่กาลัง
ศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 16 โรงเรียน คือ
(1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
(3) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
(4) โรงเรียนเจียนหัว
(5) โรงเรียนราชินีบูรณะ
(6) โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
(7) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
(8) โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์
(9) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
(10) โรงเรียนดรุณาราชบุรี
(11) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
(12) โรงเรียนศรัทธาสมุทร
(13) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
(14) โรงเรียนนาคประสิทธิ์
(15) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
(16) โรงเรียนสามพรานวิทยา
ทังนี ได้กาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ ทัง 2 โครงการแล้ ว
ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนต่างๆ
ของโครงการไม่ เกิ นอั ตราที่ ก าหนดไว้ตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรว่ าด้วยการเบิ กจ่ ายเงิ นรายได้ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณบดี

11
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชา
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 และให้นาเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
โครงการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.2

ขอเปลี่ยนแปลงกาหนดการจัดสอบในโครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาใน
คณะวิศ วกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ป ระชุ มคณบดี ครั งที่ 12/2558 เมื่ อวั น อัง คารที่ 23 มิถุ น ายน 2558 ได้ ให้ ความ
เห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2559 ไปแล้วนัน
เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพดีและเป็นไปตามเป้าหมายการรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงกาหนดการจัดสอบในโครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่ม
พิเศษ ประจาปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. การดาเนินการจัดสอบรอบแรก
สาขาวิชา
1. วิศวกรรมอุตสาหการ
2. วิศวกรรมเครื่องกล
3. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์
4. ธุรกิจวิศวกรรม

กาหนดการรับสมัครเดิม
สิงหาคม-กันยายน 2558
สิงหาคม-กันยายน 2558
สิงหาคม-กันยายน 2558

กาหนดการรับสมัครที่ขอเปลี่ยนแปลง
สิงหาคม-พฤศจิกายน 2558
สิงหาคม-พฤศจิกายน 2558
สิงหาคม-พฤศจิกายน 2558

สิงหาคม-กันยายน 2558

สิงหาคม-พฤศจิกายน 2558

2. การดาเนินการจัดสอบรอบสอง
กาหนดการเดิม
รับสมัคร
สอบข้อเขียน
1. วิศวกรรมเครื่องกล พฤศจิกายนมกราคม
ธันวาคม 2558 2559
2. ธุรกิจวิศวกรรม พฤศจิกายนกุมภาพันธ์
ธันวาคม 2558 2559
สาขาวิชา

กาหนดการที่ขอเปลี่ยนแปลง
สอบสัมภาษณ์
รับสมัคร
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
มกราคม
ธันวาคม 2558- กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
2559
มกราคม 2559 2559
2559
กุมภาพันธ์
ธันวาคม 2558- กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
2559
มกราคม 2559 2559
2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา

12
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกาหนดการจัดสอบในโครงการ
สอบคั ด เลื อ กเพื่ อเข้ าศึ ก ษาในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์แ ละเทคโนโลยี อุต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากร
โครงการรั บ นั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม พิ เ ศษ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 ตามที่ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเสนอ และให้นาเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ (ใหม่) ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
การแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะ
และผลการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่ 1910/2556 ลงวั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2556
ที่ 139/2557 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 และที่ 642/2558 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แต่งตัง
คณะกรรมการกาหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตังแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป นัน
เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะครบวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน
2558 ดังนัน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองบริการการศึกษาจึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการกาหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรู้
ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม่)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบให้แต่งตังคณะกรรมการกาหนดนโยบายและวางแผน
โครงการพั ฒ นาทั กษะและผลการเรี ย นรู้ ด้ านภาษาอั งกฤษของนั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร (ชุ ดใหม่ )
โดยประกอบด้วยผู้ดารงตาแหน่งและผู้มีรายชื่อ ดังนี
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ตรีพาสัย
กรรมการ
(คณะโบราณคดี)
5. อาจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย
กรรมการ
(คณะอักษรศาสตร์)
6. อาจารย์ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม
กรรมการ
(คณะศึกษาศาสตร์)
7. อาจารย์ศิริพร เผือกผ่อง
กรรมการ
(คณะวิทยาการจัดการ)
8. อาจารย์สัญญา สุขพูล
กรรมการ
(ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ วัฒนา
กรรมการ
(ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
(ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)
11. อาจารย์วรฐ กายูรวัฒน์
(ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ
(ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี)
13. อาจารย์นวลเพ็ญ พ่วงพันสี
(ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี)
14. เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา จานวน 3 คน
และให้นาเสนออธิการบดีลงนามในคาสั่งแต่งตังต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.2

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะมัณฑนศิลป์ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ

สรุปเรื่อง
ตามคาสั่ งมหาวิทยาลัย ศิล ปากร ที่ 851/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 แต่งตัง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ เป็นกรรมการวิชาการ โดยมีวาระการ
ดารงตาแหน่ง 2 ปี ตังแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป นัน
เนื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ได้รับอนุญาต
ให้ ล าออกจากต าแหน่ งรองคณบดี ตั งแต่ วั นที่ 1 ตุ ล าคม 2558 ดั งนั น เพื่ อให้ การบริ ห ารงานวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้ อยและต่อเนื่อง คณะมัณฑนศิลป์จึงประสงค์ขอเปลี่ ยนแปลงกรรมการ
วิชาการ จาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ เป็น รองคณบดีฝ่ายบริหาร
พระราชวังสนามจันทร์ คณะมัณฑนศิลป์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมั ณฑนศิ ล ป์ ลาออกจากกรรมการวิ ชาการ และแต่ งตั งรองคณบดี ฝ่ ายบริ หารพระราชวั ง สนามจั นทร์
คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ เป็ น กรรมการวิ ช าการ แทนรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและประกั น คุ ณ ภาพการ ศึ ก ษา
คณะมัณฑนศิลป์ แล้วให้นาเสนออธิการบดีลงนามในคาสั่งแต่งตังต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2559
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ ให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ปฏิทิน การศึกษาระดับ ปริ ญญาบั ณฑิต ประจาปีการศึกษา 2559 โดยมอบหมายให้ กองบริการการศึกษา
ตรวจสอบการกาหนดปฏิทินการศึกษาดังกล่าวอีกครัง โดยเฉพาะการกาหนดปฏิทินที่ตรงกับวันที่อาจเป็น
วันหยุดชดเชยต่อเนื่องช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี พ.ศ. 2560 ก่อนนาเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป
ทั งนี มอบหมายให้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาจั ด ท าปฏิ ทิ น การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
โดยกาหนดให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
การปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
การศึกษา 2557-2563 ครั้งที่ 2/2558

สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ป ระชุมคณบดีครังที่ 12/2558 เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ได้ให้ความ
เห็นชอบการปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี การศึกษา 2557-2563
ครังที่ 1/2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. จานวนหลักสูตรเมื่อสินปีการศึกษา 2563 ทังสิน 268 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 100
หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 110 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 58
หลักสูตร โดยจาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาเป็นกลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 46 หลักสูตร กลุ่ม สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ 119 หลั กสู ตร กลุ่ มสาขาวิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 105 หลั กสู ตร
คิดเป็นสัดส่วน 0.71 : 2.48 : 1.81 จาแนกตามประเภทหลักสูตรภาษาไทย 236 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ
32 หลักสูตร
2. จานวนนักศึกษาเมื่อสินปีการศึกษา 2563 รวมทังสินจานวน 40,747 คน จาแนกเป็นระดับ
ปริญญาตรี จานวน 29,687 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 20 คน ระดับปริญญาโท จานวน 8,803
คน และระดับปริญญาเอก จานวน 2,237 คน คิดเป็นสัดส่วนจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ไม่นับรวมจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติ) 70.20 : 29.80 (นักศึกษา
รวม จานวน 39,042 คน)
ทังนี การปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาจะมีการกาหนดแนวทางการดาเนินการโดย
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีละ 2 ครัง ซึ่งคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้พิจารณาการเสนอขอปิดหลักสูตร/ปรับแผนและบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนหลักสูตร-
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แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557-2563 ครังที่ 2/2558 ตามปฏิทินการปรับแผน
หลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา
ในการนี เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงเสนอที่ ประชุม
คณบดีพิจารณาการปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 25572563 ครังที่ 2/2558 ตามที่คณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอ เพื่อให้คณะวิชา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานการจัดทาแผนหลั กสูตร-แผนการรับนักศึกษา
ต่อไป ดังนี
1. การเสนอขอปิดหลักสูตร/ปรับแผน ดังนี
1.1 การเสนอขอปิดหลักสูตร/ยกเลิกหลักสูตรใหม่ จานวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 1 หลักสูตร คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอยกเลิก
หลั กสู ตรใหม่ คื อ หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าสถาปั ตยกรรม (หลั ก สู ต รนานาชาติ )
เนื่องจากไม่มีความคืบหน้าในการดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(2) ระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร คือ คณะวิทยาศาสตร์ ขอยกเลิกหลักสูตร
ใหม่ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
(3) ระดับปริญญาเอก จานวน 1 หลักสูตร คือ คณะวิทยาศาสตร์ขอยกเลิกหลักสูตร
ใหม่ คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ข้อ (2) และ (3) เนื่องจากภาควิชาชีววิทยาได้พิจารณาแล้ ว เห็ นว่า การปรับปรุง
หลักสูตรที่มีอยู่เดิมมีประโยชน์มากกว่าการจัดทาหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม
1.2 การเสนอขอยุบรวมหลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร โดยคณะวิทยาศาสตร์ขอยุบรวม
“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิเคราะห์” เป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี” ตังแต่ปีการศึกษา 2559
1.3 การเสนอขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา โดยบัณฑิตวิทยาลัยขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จานวน
1 หลักสูตร จาก “หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบเพื่อการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์” เป็น “หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรม
และอสั งหาริ มทรั พย์ ” เพื่อแสดงให้ เห็ นวัตถุประสงค์ของหลั กสู ตรที่ต้องการบูรณาการการออกแบบและ
การบริหารจัดการเข้าด้วยกัน สามารถสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษา และนาความรู้จากหลักสูตรไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ ซึง่ ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึน
1.4 การเสนอขอเลื่อนกาหนดการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท เนื่องจากดาเนินการ
ไม่ทันตามแผน จานวน 7 หลักสูตร ดังนี
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ที่

หลักสูตร

กาหนดการเปิด
ประเภท การจัด
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
หลักสูตร การศึกษา
เดิม
ใหม่

สาขาวิชา

บัณฑิตวิทยาลัย
1. ศิลปมหาบัณฑิต

นวัตกรรมการออกแบบและการ
จัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการธุรกิจสร้างสรรค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการ
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการ

5. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุและการจัดการ
คณะอักษรศาสตร์
6. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต เอเชียตะวันออกศึกษา
คณะโบราณคดี
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

มานุษยวิทยา

ไทย

พิเศษ

1/2558

1/2559

ไทย

พิเศษ

1/2558

1/2559

ไทย
ปกติ
ไทย
พิเศษ
นานาชาติ ปกติ
นานาชาติ พิเศษ
ไทย
ปกติ

1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558

1/2561
1/2561
1/2561
1/2561
1/2562

ไทย
ไทย

ปกติ
พิเศษ

1/2558
1/2558

1/2560
1/2560

ไทย

ปกติ

1/2560

1/2565

1.5 การเสนอขอปรับแผนการรับนักศึกษา จานวน 3 หลักสูตร ดังนี
ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์
1. ศึกษาศาสตรบัณฑิต/
สาขาวิชาฟิสิกส์

ประเภท
หลักสูตร

การจัด
การศึกษา

ไทย

ปกติ
พิเศษ

บัณฑิตศึกษา
2. ศิลปมหาบัณฑิต/สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบและ
การจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์
คณะศึกษาศาสตร์
3. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต/
สาขาวิชาการออกกาลังกาย
กีฬาและนันทนาการ

ไทย

ไทย

พิเศษ

ปกติ
พิเศษ

ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562 2563
เดิม
ใหม่
เดิม
ใหม่

-

15
30
15
-

15
30
15
-

15
30
15
-

15
30
15
-

15
30
15
-

เดิม

50

50

50

50

50

50

ใหม่

15

15

15

15

15

15

เดิม
ใหม่
เดิม
ใหม่

25
20
25
20

25
20
25
20

25
20
25
20

25
20
25
20

25
20
25
20

25
20
25
20

2. การเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ระดับ ปริญญาตรีเพื่อบรรจุในแผนหลักสูตร-แผนการรับ
นั กศึกษา มหาวิทยาลั ย ศิล ปากร ปี การศึกษา 2557-2563 จานวน 1 หลั กสู ต ร โดยกาหนดเปิดการสอน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดังนี
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หลักสูตร/สาขาวิชา
วิทยาลัยนานาชาติ
ศิลปบัณฑิต/สาขาวิชาทัศนศิลป์

ประเภท
หลักสูตร

การจัด
การศึกษา

นานาชาติ

พิเศษ

จานวนนักศึกษาใหม่/ปีการศึกษา
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
-

-

-

-

50

50

60

โดยวิทยาลัยนานาชาติได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ดังนี
(1) ความพร้อมด้านอาจารย์ผู้สอน
(2) ความพร้อมด้านกายภาพ
- ห้องสมุดของคณะวิชาและสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ/
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์/วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ห้องปฏิบั ติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ ห้ องปฏิบัติ การด้านประติมากรรมและ
ภาพพิ ม พ์ มี ไ ม่ เ พี ย งพอ โดยมี แ นวทางการแก้ ปั ญ หา คื อ การจั ด สรรงบประมาณและประสานงานกั บ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
- ห้องบรรยายขนาดบรรจุ 60 คน ไม่เพียงพอ โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ ขอ
ใช้พืนที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus ในเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณเมืองทองธานี (หากอาคาร
เรียนภายในส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2561) หรือหากอาคารเรียนที่
City Campus ยังไม่พร้อมใช้ วิทยาลัยนานาชาติจ ะดาเนินการเช่าพืนที่ ณ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก
(CAT Telecom)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี
1. ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร/ปรับแผน ดังนี
1.1 การยกเลิกหลักสูตรใหม่ จานวน 3 หลักสูตร คือ
(1) หลั ก สู ต รสถาปั ตยกรรมศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าสถาปัต ยกรรม (หลั ก สู ต ร

นานาชาติ)
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
1.2 การยุบรวมหลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี (เดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์)
1.3 การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (เดิม หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบเพื่อการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์)
1.4 การเลื่อนกาหนดการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 7 หลักสูตร คือ
(1) หลั กสู ตรศิล ปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการ
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
(2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสร้างสรรค์
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(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี การจัดการ (หลักสูตร
นานาชาติ)
(5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการจัดการ
(6) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกศึกษา
(7) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
1.5 การปรับแผนการรับนักศึกษา จานวน 3 หลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(2) หลั กสู ตรศิล ปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการ
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
(3) หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการออกก าลั ง กายกี ฬ าและ
นันทนาการ
2. สาหรับหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ/
อังกฤษ) ขอให้วิทยาลัยนานาชาติหารือร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์เกี่ยวกับรายละเอียด
ของการเปิดหลักสูตรใหม่/การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆ ก่อนบรรจุเป็นหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีใน
แผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557-2563
ทังนี เมื่อดาเนินการตามข้อ 2 แล้ว มอบหมายให้กองแผนงานนาเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
การปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2557-2563 ครังที่
2/2558 เพื่ อ ให้ ค ณะวิ ช า/หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการด าเนิ น งานการจั ด ท าแผน
หลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.2

การเก็บค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา

สรุปเรื่อง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึ กษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. 2558 ข้อ 7.3 กาหนดให้ กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 22 หน่ว ยกิต หรือลงทะเบียนใน
รายวิชาที่นอกเหนือจากโครงสร้างหลักสูตร ให้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่เกินจาก 22 หน่วยกิต หรือ
นอกเหนือจากโครงสร้างหลักสูตรในอัตราตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในข้อ 7.3.1-7.3.5 นัน
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วาระพิเศษ/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ 7.3 ของข้อบังคับดังกล่าว และมี
ข้อคิดเห็นว่า ไม่มีรายวิชานอกเหนือจากโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากหมวดวิชาเลื อกเสรีระบุใ ห้นักศึกษา
สามารถเลือกศึกษารายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ตามความสนใจ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
การบั ง คับ ใช้ ตามข้อ 7.3 จึ งมี เฉพาะกรณีล งทะเบีย นเรี ยนมากกว่า 22 หน่ว ยกิ ต โดยให้ นัก ศึก ษาจ่า ย
ค่าธรรมเนีย มการศึกษาในส่วนที่เกิน 22 หน่ว ยกิต ในอัตราตามกลุ่ม สาขาวิช า/คณะวิชาที่นักศึกษาสั งกัด
รวมถึงให้คณะวิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในส่วนของรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาพืนฐานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนข้ามคณะวิชา โดยจัดเก็บ
อัตราค่าลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาพืนฐานในอัตราเดียวทุกคณะวิชา คือ หน่วยกิตละ 500
บาท สาหรับโครงการปกติ
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ในการนี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวและเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน กองแผนงานจึง
เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ดังนี
1. ข้ อ 7.3 ของข้ อ บั ง คั บ ดั ง กล่ า วที่ ร ะบุ ถึ ง การลงทะเบี ย นในรายวิ ช าที่ น อกเหนื อ จาก
โครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากไม่มีรายวิชาใดที่นอกเหนือจากโครงสร้างหลักสูตร จึงให้ถือว่าข้อบังคับดังกล่าวมี
เพียงการลงทะเบียนที่มากกว่า 22 หน่วยกิตเท่านัน โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต ให้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่เกินจาก 22 หน่วยกิต ในอัตราตามกลุ่มสาขาวิชา/คณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด
2. รายวิชาศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาพืนฐานที่นักศึกษาลงทะเบียนข้ามคณะวิช าให้รวมถึง
การลงทะเบียนในหมวดวิชาเลื อกเสรีด้วย โดยจัดเก็บอัตราค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือ
รายวิชาพืนฐานในอัตราเดียวทุกคณะวิ ชาจากคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด คือ หน่วยกิตละ 500 บาท สาหรับ
โครงการปกติ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี
1. ให้ความเห็ นชอบการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิล ปากร
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ข้อ 7.3 ให้ถือว่ามีเพียงการลงทะเบียนที่
มากกว่า 22 หน่วยกิตเท่านัน โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต ให้จ่ายค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ในส่วนที่เกินจาก 22 หน่วยกิต ในอัตราตามกลุ่มสาขาวิชา/คณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด
2. มอบหมายให้ ก องนิ ติก ารจัด ทาประกาศมหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากรเกี่ย วกับ การเก็บ อัต รา
ค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาพืนฐานทีน่ ักศึกษาลงทะเบียนข้ามคณะวิชาให้รวมถึงการ
ลงทะเบียนในหมวดวิชาเลือกเสรีในอัตราเดียวทุกคณะวิชาจากคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด คือ หน่วยกิตละ 500
บาท สาหรับโครงการปกติ
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะมัณฑนศิลป์และคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน)

สรุปเรื่อง
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะมัณฑนศิลป์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมจานวน 11 แห่ง ได้แก่
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ า นนา คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ผั ง เมื อ งและนฤมิ ต ศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น คณะศิ ล ปประยุ ก ต์ แ ละการออกแบบ มหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี สถาบั น วั ฒ นธรรมศึ ก ษากั ล ยาณิ วั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะศิล ปะและการออกแบบ มหาวิทยาลั ยรังสิต ได้
ลงนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ระหว่ า งประเทศ (องค์ ก ารมหาชน) เมื่ อ วั น ที่ 2
พฤศจิ กายน 2558 ณ ศูน ย์ ส่ งเสริ มศิ ล ปาชี พระหว่างประเทศ (องค์ก ารมหาชน) อาเภอบางไทร จั งหวั ด
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พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งานหัตถกรรมไทยได้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบมี
หลักเกณฑ์ยิ่งขึน โดยให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้งานหัตถกรรมไทย ปลูกฝังจิตสานึกการอนุรักษ์ การสืบสาน และ
สร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ของงานจนสามารถพัฒนาต่อยอดงานหัตถกรรมได้ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.
(นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร)
ผู้จดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

