รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 3/2558
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย์
ผศ.ดาวลอย
ผศ.ถาวร
อ.ปัญจพล
รศ.ดร.วศิน
ผศ.ดร.สมพิศ
อ.อามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ์
อ.ดาริห์
รศ.ดร.เกษร
รศ.ดร.ปานใจ
อ.ดร.ปรมพร

ถาวรเวช
ลักษณบุญส่ง
อรรถลังรอง
กาญจนมณีเสถียร
โกอุดมวิทย์
เหล่าพูนพัฒน์
อิงคพัฒนากุล
ขัตติยพิกุล
ชูสุวรรณ
ด่านกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
บรรณวิทยกิจ
จันทร์ศิริ
ธารทัศนวงศ์
ศิริกุลชยานนท์

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการหอศิลป์

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

รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.สมชาย
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน์
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล
ผศ.ดร.พิทักษ์
อ.มานพ
ผศ.ฉัตรชัย
อ.ดร.ศักดิพันธ์

เขียววิชัย
เกาศัลย์
สาเนียงงาม
อยู่ยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
คงชุม
ศิริวงศ์
เอี่ยมสะอาด
เผ่าทองจีน
ตันวิมลรัตน์

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
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12. ผศ.ดร.บูลย์จีรา

ชิรเวทย์

13. รศ.ดร.บุญศรี

จงเสรีจิตต์

รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย์

วิรุฬห์ชาตะพันธ์
แสงฉัตรแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ
ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.นภดล
2. ผศ.ดร.ศุภรัตน์

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดร.ธงชัย

เตโชวิศาล

2. ผศ.ดร.สาโรช

พูลเทพ

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์

สุทธะนันท์
เทียนประเสริฐ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.ดร.วันชัย
2. ผศ.ดร.อริศร์

ติดราชการ
ติดราชการ

เปิดประชุมเวลา 09.45 น.
เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมหน้า 16 ระเบียบวาระที่ 4.3.2 ในส่วน
ของมติ เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนด
อัตราค่าตอบแทนอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในส่วน
ของคณะดุริยางคศาสตร์ และให้นาเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป” แล้วรับรองรายงานการประชุม
ตามที่ได้แก้ไขแล้ว
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ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิลปากร
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 1.3

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วาระพิเศษ/2558
เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิลปากร
วาระพิเศษ/2558 เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. เนื่ องด้ว ยผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วั นชัย สุ ทธะนันท์ ประสงค์ขอลาออกจากตาแหน่ ง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ที่ได้ ช่ว ยปฏิบัติห น้าที่บริหารงานของ
มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
2. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี
3. มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 800 ล้าน
บาท เพื่ อ ใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วั ง ท่ า พระ และส านั ก งบประมาณได้ เ ร่ ง รั ด ให้
มหาวิท ยาลั ย ดาเนิ น การจั ดทาสั ญ ญาจ้ า งการปรับปรุ งดังกล่ าวให้ แล้ ว เสร็จภายในเดื อนมีน าคม จึ ง ขอให้
คณะวิชาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วังท่าพระเร่งดาเนินการในส่ว นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประธานมอบหมายให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาติดตามและดูแลการปรับปรุงดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบด้านวิชาการ
ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังนี้
1. 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 082 101 มนุษย์กับศิลปะ ของนักศึกษา
จ านวน 1 ราย เนื่ อ งจากเกิ ด ความผิ ด พลาดในการกรอกคะแนน ซึ่ ง ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
2. คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2557 เนื่ อ งจากอาจารย์ ผู้ ส อนรวมและบันทึก ผลคะแนนผิ ดพลาด ซึ่ง ได้ผ่ า นความเห็ น ชอบจากที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 จานวน 2 รายวิชา คือ
2.1 รายวิช า 432 103-54 Foundation of Composition and Basic Design II
ของนักศึกษาจานวน 1 ราย
2.2 รายวิชา 450 203-54 History of East Asia ของนักศึกษาจานวน 17 ราย
3. คณะวิ ท ยาการจั ด การประสงค์ ข อแก้ ไ ขค่ า ระดั บ ผลการศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาต้ น
ปีการศึกษา 2557 เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนบันทึกและรวมคะแนนผิดพลาด ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
จานวน 2 รายวิชา คือ
3.1 รายวิชา 761 203 หลักการตลาด กลุ่ม 1204 ของนักศึกษาจานวน 1 ราย
3.2 รายวิชา 761 203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กลุ่ม 1203 ของนักศึกษาจานวน
1 ราย
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

สรุปเรื่อง
ด้วยงานงบประมาณได้สรุปผลการเบิ กจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลั ย
สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 ดังนี้
1. งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,364,269,600 บาท ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายจากสานักงบประมาณครั้งที่ 0001-0005 จานวนเงิน 826,384,100 บาท คิดเป็นร้อยละ
60.57 ของงบประมาณที่ได้รั บ เมื่อสิ้น ไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้ น 291,236,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 21.35 ของงบประมาณทั้งสิ้น
2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณทั้ งสิ้น 216,311,300 บาท ซึ่งได้รับ จัดสรร
จากสานักงบประมาณ จานวนเงิน 198,311,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.68 ของงบลงทุนทั้งหมด เมื่อสิ้น
ไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 317,510 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของงบประมาณที่ได้รับ
3. มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดแผนการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 35.05 และสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 21.35 ซึ่งต่ากว่าแผนที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
ร้อยละ 13.70 และต่ากว่าแผนในภาพรวมที่รัฐบาลกาหนดร้อยละ 10.65
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2.5.2

พระราชทานชื่ อ อาคาร และพระราชทานพระราชานุ ญ าตให้ เ ชิ ญ
ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ง านเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ประดับที่อาคาร

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลั ยได้ขอให้ สานักราชเลขาธิการนาความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ขอพระราชทานชื่ อ อาคารอเนกประสงค์ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า
“ศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา” ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นั้น
ในการนี้ กองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สานักราชเลขาธิการ ได้นาความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว พระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวว่า
“ศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ” และพระราชทานพระราชานุญาตให้ เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประดับ ณ อาคารดังกล่ าว ทั้งนี้ ตราสั ญลั กษณ์งาน
เฉลิมพระเกียรติฯ จะต้องมีรูปแบบและสีถูกต้องตามที่ทางราชการกาหนด
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.3

กาหนดการเยี่ยมชมวัดราชนัดดารามและอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สรุปเรื่อง
ตามที่สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ขอรับคาแนะนาจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในการดาเนินงานด้านสังคมต่างๆ อาทิ การพัฒนาชุมชน การทานุบารุงศาสนสถาน และการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 นั้น
ในการนี้ สานักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ได้เรียนเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเยี่ยมชมวัดราชนัดดารามและอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยได้แนบ (ร่าง) กาหนดการเยี่ยมชม
ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกวันและเวลาตามที่เห็นสมควร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ ายศิลปวัฒนธรรมพิจารณา
กาหนดวันและเวลาการเยี่ยมชมวัดราชนัดดารามและอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าว
ไปยังสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2554

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะโบราณคดีประสงค์ ขอปรับปรุงหลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1. อาจารย์อาภาโสม ฉายแสงจันทร์*
2. อาจารย์พอพล สุกใส*
3. อาจารย์กิตติชัย พินโน*
4. อาจารย์ณัฐพล จันทร์งาม
5. อาจารย์จตุพร โคตรกนก

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง*
2. อาจารย์อมรชัย คหกิจโกศล
3. อาจารย์กิตติชัย พินโน*
4. อาจารย์ณัฐพล จันทร์งาม*
5. อาจารย์จตุพร โคตรกนก
6. อาจารย์กฤษฎา ขายัง
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
2/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ความเห็ น ชอบการปรับ ปรุ ง หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี ฉบับปี พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะดุริ ย างคศาสตร์ ประสงค์ ขอปรับปรุ งหลั ก สู ตรดุ ริยางคศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช า
การแสดงดนตรี ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ดาริห์ บรรณวิทยกิจ
1. อาจารย์ดาริห์ บรรณวิทยกิจ*
2. อาจารย์จามร ศุภผล
2. อาจารย์จามร ศุภผล*
3. อาจารย์ทัศนา นาควัชระ
3. อาจารย์ทัศนา นาควัชระ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช เจริญนิตย์*
4. อาจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา
5. อาจารย์วรพล กาญจน์วีระโยธิน*
5. อาจารย์ณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มี มติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ป ระสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปิดรายวิชาใหม่
ในกลุ่มรายวิชาเลือก จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 263 440 การจัดการคุณภาพ
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ฉบับปี พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะดุริ ย างคศาสตร์ ประสงค์ ขอปรับปรุ งหลั ก สู ตรดุ ริยางคศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช า
ดนตรี แจ๊ส ฉบับ ปี พ.ศ. 2554 โดยมีส าระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ*
1. อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ*
2. อาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ
2. อาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ*
3. อาจารย์ Daniel James Phillips
3. อาจารย์ Daniel James Phillips
4. อาจารย์พิสุทธิ ประทีปะเสน
4. อาจารย์พิสุทธิ ประทีปะเสน
5. อาจารย์ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล*
5. อาจารย์กิตติธัช สาเภาทอง
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบั ณฑิต
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี
พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิว เตอร์ ฉบั บ ปี พ.ศ. 2555 โดยมีส าระในการปรับ ปรุ งแก้ ไขคือ ขอปรับ แก้ วิช าบัง คับก่ อน จานวน
1 รายวิชา คือ รายวิชา 517 431 การเรียนรู้ของเครื่องกล
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ค วามเห็ นชอบการปรับ ปรุงหลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ฉบับปี พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะโบราณคดีประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม
1. อาจารย์ ดร.กาไลทิพย์ ปัตตะพงศ์*
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช*
2. อาจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย*
3. รองศาสตราจารย์สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์*
3. รองศาสตราจารย์สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์*
4. อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์*
4. อาจารย์นุชนภางค์ ชุมดี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
5. อาจารย์ภูมิ ภูติมหาตมะ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ พึ่งประชา
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
2/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มี มติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. 2557 โดยให้ตัดข้อความ “เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปี
การศึกษา 2557” ในแบบ สมอ.08 ข้อ 3 ออก ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะโบราณคดีป ระสงค์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเพิ่มรายวิชาโทเลือก จานวน 2 รายวิชา
ดังนี้
1. รายวิชา 300 233 อารยธรรมโลกโดยสังเขป 3(3-0-6)
2. รายวิชา 300 330 โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ 3(3-0-6)
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ความเห็ น ชอบการปรับ ปรุ ง หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาโบราณคดี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.8

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับปี พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะโบราณคดีประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาโบราณคดี
ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
1. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ 2.1
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา เป็นดังนี้
“กาหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
(1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา
(2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการประเมินผล
ในกรณีที่มีการร้องเรียน”
2. ขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุท ธ์การสอนและการ
ประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) จานวน 36 รายวิชา
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โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.9

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับปี พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะโบราณคดีประสงค์ ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
1. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ 2.1
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา เป็นดังนี้
“กาหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
(1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา
(2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการประเมินผล
ในกรณีที่มีการร้องเรียน”
2. ขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุท ธ์ การสอนและการ
ประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) จานวน 27 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวัน ที่ 22 มกราคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีม ติใ ห้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั ก สู ตรปรัช ญาดุ ษฎีบั ณฑิ ต
สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.10 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะศึ ก ษาศาสตร์ ป ระสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ชัยรัตน์ โตศิลา*
1. อาจารย์ชัยรัตน์ โตศิลา*
2. อาจารย์เพ็ญพนอ พ่วงแพ
2. อาจารย์เพ็ญพนอ พ่วงแพ*
3. อาจารย์ศศิพัชร จาปา
3. อาจารย์ศศิพัชร จาปา
4. อาจารย์เรวดี สุนทรวิชัย
4. อาจารย์เรวดี สุนทรวิชัย
5. อาจารย์อนัน ปั้นอินทร์*
5. อาจารย์จีรวรรณ ไตรโสรัส
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ มใช้ ตั้ งแต่ เดื อนมกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ซึ่ งที่ ประชุ มคณะกรรมการวิ ช าการครั้ ง ที่
2/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั กสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปิดหลักสูตรใหม่
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปิดหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดาเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ
โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรภาค
ปกติและหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรโครงการพิเศษและหลักสูตร
นานาชาติ

สรุปเรื่อง
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยประสงค์จะดาเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในบัณฑิต
วิทยาลัย หลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรโครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่
ภาคการศึ ก ษาปลาย ปี ก ารศึ ก ษา 2557 เป็ น ต้ น ไป เพื่ อ คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ
และคุณสมบัติ ตรงตามความต้องการที่คณะวิชากาหนด นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้เปิดสอนหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรโครงการพิเศษ และโครงการ
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พิเศษตามความร่วมมือ (รับ สมัครเฉพาะบุคลากรจากหน่วยงานที่ต้นสังกัดมีความร่ว มมือกับมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว
ทั้งนี้ ได้กาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิ จารณาแล้ ว มี มติให้ ความเห็ นชอบโครงการสอบคั ดเลื อกบุคคลเข้ าศึ กษาต่อใน
บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรโครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ และให้นาเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
เพื่อให้การรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่
ปี การศึก ษา 2558 เป็ น ไปด้ว ยความเรี ย บร้ อย กองบริ การการศึ กษาจึงได้เ สนอที่ป ระชุ มพิ จารณา (ร่ าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาหรับนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหารือกับกองนิติการเพื่อพิจารณา
ปรับแก้ข้อความเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ชัดเจน โดยระบุเป็นอัตราต่อภาคการศึกษา รวมทั้งพิจารณา
ปรับข้อความ “โครงการพิเศษ” เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
ก่อนนาเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

14
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1
ระเบียบวาระที่ 4.4.1.1

วาระลับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดี วาระพิเศษ/2557 เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ได้ให้ความ
เห็นชอบวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะวิชา/หน่วยงาน และครั้งที่
22/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่าย
หมุนเวียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น
ในการนี้ กองคลั ง ได้ ส รุ ป การขอเปลี่ ย นแปลงวงเงิ น ยื ม ทดรองจ่ า ยหมุ น เวี ย น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ตามที่คณะวิชา/หน่วยงานเสนอมา ดังนี้
ตลิ่งชัน
กองคลัง

จากเดิม
เป็น

จานวน
จานวน

250,000.00 บาท
400,000.00 บาท

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
กองบริการการศึกษา

จากเดิม
เป็น
คณะศึกษาศาสตร์
จากเดิม
เป็น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

65,000.00
120,000.00
3,000,000.00
6,000,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

มติ
ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบการขอเปลี่ ย นแปลงวงเงิ น ยื ม ทดรองจ่ า ย
หมุนเวียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ของคณะวิชา/หน่วยงานตามที่กองคลังเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 4.5.2

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามแผนการปฏิบัติงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกาหนดให้ที่ประชุมคณบดีพิจารณา
กาหนดวัดที่มหาวิทยาลัยจะนาผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายทุกปี ซึ่งผลการประเมินในปีที่ผ่านมาผู้เข้าร่วม
โครงการได้เสนอรายชื่อจังหวัดที่เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยนาผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย จานวน 3
จังหวัด คือ จังหวัดลาปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ตามลาดับ นั้น
ในการนี้ กองกลางได้เสนอรายชื่อและรายละเอียดพระอารามหลวงในจังหวัดดังกล่าว จังหวัดละ
3 วัด เพื่อให้มหาวิทยาลัยกาหนดวัดที่จะถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี พ.ศ. 2558 โดยได้แนบบัญชี
รายชื่ อ พระอารามหลวงที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได้ น าผ้ า พระกฐิ น พระราชทานไปถวายตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.
2512–2557 พร้อมรายงานผลโครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี พ.ศ. 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยศิลปากรนาผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจาปี พ.ศ. 2558 ไปถวายวัดในจังหวัดลาปางตามลาดับ ดังนี้
1. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
2. วัดจองคา
3. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
และให้กองกลางดาเนินการประสานงานกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

สรุปวงเงินคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ได้ให้ความเห็นชอบการกาหนด
แนวทางการจั ด ท างบประมาณและปฏิ ทิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 และ
มหาวิทยาลัยได้ให้คณะวิชา/หน่วยงานจัดทาข้อมูลรายละเอียดคาของบประมาณ พร้อมทั้งดาเนินการในระบบ
MIS ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด นั้น
ในการนี้ กองแผนงานได้สรุปวงเงินคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามหลักเกณฑ์การจัดทาคาของบประมาณ ซึ่งคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวนทั้งสิ้น 2,497.6557 ล้านบาท ประกอบด้วย งบบุคลากร จานวน 480.3652
ล้านบาท งบดาเนิน งาน จ านวน 313.3920 ล้านบาท งบลงทุน จานวน 963.4176 ล้ านบาท และงบเงิน
อุดหนุน จานวน 740.4809 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดจาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
ดังนี้
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หน่วย:ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ
1. แผนงาน: ดาเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน
โครงการที่ 1: โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
2. แผนงาน: การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
และบริการ
โครงการที่ 1: โครงการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ
3. แผนงาน: การป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โครงการที่ 1: โครงการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
4. แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ผลผลิตที่ 1: ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์
ผลผลิตที่ 2: ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิตที่ 3: ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผลผลิตที่ 4: ผลงานการให้บริการวิชาการ
5. แผนงาน: สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการที่ 1: โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. แผนงาน: อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 1: ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. แผนงาน: ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
ผลผลิตที่ 1: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ผลผลิตที่ 2: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

รวม

-

-

-

17.0740

17.0740

-

-

-

17.0740

17.0740

-

-

-

35.4000

35.4000

-

-

-

35.4000

35.4000

-

-

-

9.0000

9.0000

-

-

-

9.0000

9.0000

473.0991

310.3927

955.0085

582.8516

2,321.3519

221.2507

195.9269

516.6404

312.1812

1,245.9992

171.1332

106.0759

404.5311

156.7835

838.5237

80.7152

8.3899

33.8370

67.9160

190.8581

-

-

-

45.9709
7.6927

45.9709
7.6927

-

-

-

7.6927

7.6927

2.9076

1.3319

0.2861

39.7291

44.2547

2.9076
4.3585
4.3585
480.3652

1.3319
1.6674
1.6674
313.3920

0.2861
8.1230
8.1230
963.4176

39.7291
48.7335
7.4360
41.2975
740.4809

44.2547
62.8824
7.4360
55.4464
2,497.6557
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เมื่อพิจารณาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามภารกิจ
พื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดจาแนกดังนี้
1. งบประจาตามภารกิจพื้นฐาน จานวน 2,372.4190 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจา
ขั้นต่าที่จาเป็น (เงินเดือนและค่าจ้างประจา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร เงิ นเต็มขั้น
ราชการ เงินเต็มขั้นลูกจ้างประจา ค่าตอบแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าสาธารณูปโภค
และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) รายจ่ายที่ไม่ใช่ประจาขั้นต่า (ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคอาคารใหม่ และงบลงทุน โครงการเงินอุดหนุน) และรายจ่าย
ผูกพันเดิมงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) มีรายละเอียดดังนี้
งบประจาตามภารกิจพื้นฐาน

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

1. รายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็น

455.7125

201.3105

2. รายจ่ายที่ไม่ใช่ประจาขั้นต่า

24.6527

112.0815

3. รายจ่ายผูกพันเดิมงบลงทุน

-

รวม

-

480.3652

313.3920

งบลงทุน
-

หน่วย:ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน
รวม
456.3711

1,113.3941

427.3394

166.9961

731.0697

527.9552

-

527.9552

955.2946

623.3672

2,372.4190

2. ภารกิจตามยุทธศาสตร์ จานวน 125.2367 ล้านบาท เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่มหาวิทยาลัย
ดาเนินการภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
โครงการตามยุทธศาสตร์

งบบุคลากร งบดาเนินงาน

งบลงทุน

หน่วย:ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน
รวม

1. โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

-

-

-

7.4360

7.4360

2. โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
5. โครงการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ
6. โครงการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
รวม

-

-

8.1230

40.5110

48.6340

-

-

-

7.6927

7.6927

-

-

-

17.0740

17.0740

35.4000

35.4000

9.0000

9.0000

117.1137

125.2367

-

-

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา

8.1230
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มติ
ที่ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ให้ ค วามเห็ น ชอบวงเงิน ค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 2,497.6557 ล้านบาท และให้กองแผนงานดาเนินการจัดทารายละเอียดเสนอ
ต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานักงบประมาณต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.4

การยกเว้นค่าบารุงการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา (3 ปีการศึกษา)
สาหรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

สรุปเรื่อง
ตามทีค่ ณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์
ในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ (University of Pharmacy Yangon และ University of Pharmacy
Mandalay) โดยจะให้ ทุ น สนั บ สนุ น แก่ บุ คลากรจากหน่ ว ยงานดั ง กล่ า ว เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
2557 คณะเภสัชศาสตร์ได้คัดเลือกผู้สมัครจากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร จานวน
5 ราย ดังนี้
1. Miss Ei Ei Thin
รหัสนักศึกษา 57356803
2. Miss Wut Hmon Nwe
รหัสนักศึกษา 57356804
3. Miss Su Su Latt
รหัสนักศึกษา 57365803
4. Miss Mya Thet Htar Swe
รหัสนักศึกษา 57365802
5. Miss Yamin Ko Ko
รหัสนักศึกษา 57356805
ในการนี้ คณะเภสั ช ศาสตร์ ไ ด้ เ สนอพิ จ ารณายกเว้ น ค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษาตลอดระยะเวลา
การศึกษา (3 ปีการศึกษา) ให้กับนักศึกษาจากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ จานวน 5 ราย ข้างต้น ดังรายการ
ต่อไปนี้
1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
จานวน 1,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
2. ค่าบารุงห้องสมุด
จานวน 800 บาท ต่อภาคการศึกษา
3. ค่าบารุงการให้บริการคอมพิวเตอร์
จานวน 500 บาท ต่อภาคการศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าบารุงการศึกษา ได้แก่ ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
ค่าบารุงห้องสมุด และค่าบารุงการให้บริการคอมพิวเตอร์ ตลอดระยะเวลาการศึกษา (3 ปีการศึกษา) สาหรับ
นักศึกษาจากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ จานวน 5 ราย ตามทีค่ ณะเภสัชศาสตร์เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ
“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”

สรุปเรื่อง
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการแจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า สถาบันวิจัย
และพัฒนาได้กาหนดจัด การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ
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“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้ งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และสร้างบรรยากาศ
กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การวิ จั ย และสร้ า งสรรค์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ก ารวิ จั ย และสร้ า งสรรค์ และเป็ น การจั ด เวที ก ารน าเสนอผลงานของคณาจารย์ นั ก ศึ ก ษา
และบุคคลทั่วไปสู่สาธารณชน ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6
รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีการแสดง
ละครเพลงหุ่นกระบอกไทยร่วมสมัย เรื่อง “พันท้ายนรสิงห์เดอะมิวสิคัลพัพเพท” จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์
นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ป ระชุ ม รั บ ทราบ และขอให้ ส ถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นาบั น ทึ ก เทปการแสดงละครเพลงหุ่ น
กระบอกไทยร่วมสมัย เรื่อง “พันท้ายนรสิงห์เดอะมิวสิคัลพัพเพท”
ปิดประชุมเวลา 10.45 น.
(นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร)
ผู้จดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
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