รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 4/2558
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ 2558
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ
2. รศ.ดร.คณิต

ถาวรเวช
เขียววิชัย

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย
อ.ปญจพล
รศ.ดร.วศิน
รศ.วัฒนา
ผศ.สยุมพร

ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
เหลาพูนพัฒน
อิงคพัฒนากุล
เกาศัลย
กาษรสุวรรณ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

อ.อํามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
ผศ.ดร.สมชาย
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.วุฒิชัย

ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
สําเนียงงาม
อยูยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
เลิศสถากิจ

18.
19.
20.
21.
22.
23.

อ.มานพ
รศ.ดร.เกษร
ผศ.ฉัตรชัย
ผศ.ดร.อริศร
อ.ดร.ปรมพร
รศ.ดร.บุญศรี

เอี่ยมสะอาด
จันทรศิริ
เผาทองจีน
เทียนประเสริฐ
ศิริกุลชยานนท
จงเสรีจิตต

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย

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

กาญจนมณีเสถียร
คงชุม

รองอธิการบดี เพชรบุรี
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
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3. ผศ.ดร.พิทักษ
4. อ.ดร.ศักดิพันธ
ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.พีรพัฒน

ศิริวงศ
ตันวิมลรัตน

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง

ยางกลาง

ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน

แสงฉัตรแกว

ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ถาวร
2. ผศ.ดร.สมพิศ
3. อ.ดําริห
4. รศ.ดร.ปานใจ

โกอุดมวิทย
ขัตติยพิกุล
บรรณวิทยกิจ
ธารทัศนวงศ

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาปวย

เปดประชุมเวลา 10.50 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ 2558
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ 2558 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ 2558 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบจํานวน 2 เรื่อง ดังตอไปนี้
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการจัดการแสดง
ละครเพลงหุนกระบอกไทยรวมสมัย เรื่อง “พันทายนรสิงห เดอะมิวสิคัลพัพเพท” ในการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 8 : บูรณาการ
ศาสตรและศิล ป” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ศูนยศิล ปวัฒ นธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
โดยสําเร็จลุลวงไปดวยดี
2. มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะเภสัชศาสตรในพิธีเปดคลินิกเวชกรรม
ชุม ชนอบอุน ศิล ปากร เมื่อ วันที่ 24 กุม ภาพันธ 2558 ณ อาคารเภสัชศาลา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหบริการในการรักษาพยาบาลและบริการทางเภสัชกรรมแกนักศึกษาและประชาชนในชุมชน
ใกลเคียง รวมถึงเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการในสถานบริการใหเชื่อมโยงกับระบบประกันสุขภาพถวนหนา
ทั้ง นี้ ประธานขอความรวมมือใหคณะวิชา/หนวยงานประชาสัม พันธ เ ชิญ ชวนใหนักศึก ษา บุคลากร และ
คณาจารย เขารับบริการในคลินิกดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้
1. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแกไขคาระดับ ผลการศึก ษาภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 600 101-55 Communicative English for
Applied Science กลุม 18 ของนักศึกษาจํานวน 9 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดทําสรุปผลคะแนน
ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
20 มกราคม 2558
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2. คณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับ ผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2557 จํานวน 5 รายวิชา คือ
2.1 รายวิชา 084 103 Computer Information Technology and Communication
ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกเกรด
2.2 รายวิชา 511 104 Calculus for Engineers I ของนักศึกษาจํานวน 5 ราย เนื่องจาก
เกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนน
2.3 รายวิชา 511 282 Engineering Mathematics ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย เนื่องจาก
เกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน
2.4 รายวิชา 520 391 Research Method ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิด
ความผิดพลาดในการกรอกคะแนน
รายวิ ช าที่ 2.1-2.4 ได ผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะ
วิทยาศาสตรครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558
2.5 รายวิชา 517 342 Data Communication and Network ของนักศึกษาจํานวน 1
ราย เนื่องจากเกิด ความผิดพลาดในการกรอกคะแนนของอาจารยผูส อน ซึ่ง ไดผ านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2558
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการใหคะแนนและคาระดับของนักศึกษา ซึ่งได
ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 จํานวน 2 รายวิชา คือ
3.1 รายวิชา 802 408 เตรียมจุลนิพนธ ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย
3.2 รายวิชา 802 107 ภาพและเสียงดิจิทัล ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย
4. คณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2557 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 จํานวน 4 รายวิชา คือ
4.1 รายวิชา 081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กลุม 1209 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
เนื่องจากนักศึกษาสงรายงานไมครบถวน
4.2 รายวิชา 761 209 การเงินธุรกิจ กลุม 1201 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจาก
นักศึกษาปวยจึงขาดการสอบปลายภาค
4.3 รายวิ ช า 762 202 การตลาดบริ ก าร กลุ ม 1201 ของนั ก ศึ ก ษาจํ านวน 1 ราย
เนื่องจากนักศึกษาปวยจึงขาดการสอบปลายภาค
4.4 รายวิชา 765 201 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการทองเที่ยว กลุม 1201
ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากนักศึกษาปวยจึงขาดการสอบปลายภาค
5. คณะโบราณคดี ป ระสงคขอแกไขคาระดับ ผลการศึกษาภาคการศึก ษาตน ปก ารศึก ษา
2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 333 351 History of Hindi Literature ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
เนื่องจากอาจารยผูสอนพบสมุดแบบฝกหัดของนักศึกษาภายหลังจากการพิจารณาคะแนนแลว ซึ่งไดผานการ
เวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558
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6. คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2557 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ 2558 จํานวน 2 รายวิชา คือ
6.1 รายวิชา 081 102 English for Everyday Use ของนักศึก ษาจํานวน 2 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน
6.2 รายวิชา 083 104 Sport Education ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากอาจารย
ผูสอนสงผลการศึกษาลาชาจึงทําใหคา I เปลี่ยนเปน F อัตโนมัติ
7. คณะสถาปต ยกรรมศาสตร ป ระสงค ขอแกไขคา ระดับ ผลการศึก ษาภาคการศึก ษาต น
ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 263 107 การกอสรางอาคาร 3 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตรครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558
8. คณะเภสัชศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับ ผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 565 355 เภสัชบําบัด 1 (หลักสูตร 2552) (6 ป) ของนักศึกษาจํานวน 1
ราย เนื่ อ งจากเกิ ด ความผิ ด พลาดในการคํ า นวณผลการศึ ก ษา ซึ่ ง ได ผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตรครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
9. คณะจิต รกรรมประติม ากรรมและภาพพิม พป ระสงค ขอแกไ ขคา ระดับ ผลการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 214 101 ศิลปกรรมไทยศึกษาพื้นฐาน
ของนัก ศึก ษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการตรวจรับ ผลงานแกไขคา I จึง เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการสงรายงานผลการศึก ษา ซึ่งไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2558
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ
คณะโบราณคดี คณะศึก ษาศาสตร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร คณะเภสัช ศาสตร และคณะจิ ตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
รายงานผลการจัดทําวารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปที่ 7 พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 ไดรับทราบพรอม
ทั้งแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยที่วารสารอิเล็กทรอนิกส (Veridian E-Journal) ไดรับการคัดเลือกเขาสู
ฐานขอมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) โดยการดําเนินการจัดทําวารสารดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย และ
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เพื่อเปนแหลงกลางในการเผยแพรผลงานวิชาการใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับชาติหรือระดับสากลและ
เสริมสรางศักยภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นั้น
ในการนี้ ป พ.ศ. 2556 วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ที่ไดรับ การคัดเลือกเขาสู
ฐานขอมูล TCI มีคา Impact Factors 0.132 และบัณฑิตวิทยาลัยไดรายงานผลการจัดทําวารสารวิชาการ
Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปที่ 7 พ.ศ. 2557 โดยมีบทความที่ไดรับการ
พิจารณาใหเผยแพร ดังนี้
1. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University รวมจํานวนบทความ
ทั้งหมด 313 บทความ ดังนี้
- ฉบับ มนุษยศาสตร สั ง คมศาสตร และศิล ปะ จํานวน 3 ฉบับ /ป รวมจํ านวน 273
บทความ โดยเปนบทความกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 236 บทความ และบทความกลุมศิลปะ
และการออกแบบ จํานวน 37 บทความ
- ฉบับ International จํานวน 2 ฉบับ/ป รวมจํานวน 40 บทความ
2. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology, Silpakorn
University จํานวน 6 ฉบับ/ป รวมจํานวนบทความทั้งหมด 34 บทความ
โดยผูสนใจสามารถศึกษาคนควาไดทเี่ ว็บไซต ดังนี้
1. http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad ในเมนูดานซาย Veridian E-Journal ป 57
2. http://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/issue/archive
อนึ่ง สําหรับ การเปดรั บ บทความวารสารวิช าการ Veridian E-Journal, Silpakorn
University ป พ.ศ. 2558 สามารถดูร ายละเอีย ดเพิ่ม เติ ม ได ที่ เ ว็ บ ไซต http://mis.graduate.su.ac.th/
newgrad ในเมนูดานซาย Veridian E-Journal ป 58
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.2

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติการ
บันทึกชั่วโมงกิจกรรม ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และประกาศกอง
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑพิจารณาชั่วโมงกิจกรรม
เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา ฉบับลงวันที่ 12
มกราคม พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ดวยกองกิจการนักศึกษาจะจัดทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย
พัฒ นานั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบประกาศกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ
ประกาศกองกิจ การนัก ศึกษา มหาวิทยาลัยศิล ปากร เรื่อง เกณฑพิจ ารณาชั่วโมงกิจ กรรม เพื่อกําหนดแนว
ปฏิบัติการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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มติ
ที่ประชุมรับทราบ หากคณะวิชาประสงคสงโครงการ/กิจกรรมเพื่อบันทึกชั่วโมงกิจกรรมขอให
สงขอมูลไปยังกองกิจการนักศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ฉบับป พ.ศ. 2550

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ดว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2550 โดยมีสาระในการปรับปรุง
แกไขคือ ขอยกเลิกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 621 381
กลยุทธการแกไขปญหาเชิงสรางสรรคในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2550 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ
โลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะวิ ศวกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแกไขคือ
1. ขอเพิ่มแขนงดานวัสดุและกระบวนการผลิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก จํานวน 4
รายวิชา ดังนี้
1.1 รายวิชา 614 312 วิศวกรรมเครื่องมือกล
1.2 รายวิชา 614 411 โลหะวิทยา
1.3 รายวิชา 614 412 ปฏิบัติการโลหะวิทยา
1.4 รายวิชา 614 414 การออกแบบแมพิมพเบื้องตน
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2. ขอเปดรายวิชาใหม ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม วิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา
619 322 การออกแบบระบบโลจิสติกส
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุง แกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยป ระจํา
หลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล*
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล*
2. อาจารยวรวุฒิ มั่นสุขผล*
2. อาจารยวรวุฒิ มั่นสุขผล*
3. อาจารยสิทธิชัย ลายเสมา
3. อาจารยสิทธิชัย ลายเสมา
4. อาจารยมณฑิรา พันธุอน
4. อาจารยมณฑิรา พันธุอน
5. รองศาสตราจารยวนิดา จึงประสิทธิ์
5. อาจารย ดร.จุรีรัตน สืบตระกูล
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนมกราคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
15/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุ ง หลัก สูตรศึก ษาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤต
ศึกษา ฉบับ ป พ.ศ. 2557 โดยมีส าระในการปรับ ปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.สําเนียง เลื่อมใส*
1. รองศาสตราจารย ดร.สําเนียง เลื่อมใส*
2. รองศาสตราจารย ดร.บํารุง คําเอก*
2. รองศาสตราจารย ดร.บํารุง คําเอก
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ*
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา
5. อาจารย ดร.ชัยณรงค กลิ่นนอย
5. อาจารย ดร.ชัยณรงค กลิ่นนอย*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีป ระสงคขอปรับ ปรุง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤต
ศึกษา ฉบับ ป พ.ศ. 2557 โดยมีส าระในการปรับ ปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.สําเนียง เลื่อมใส*
1. รองศาสตราจารย ดร.สําเนียง เลื่อมใส*
2. รองศาสตราจารย ดร.บํารุง คําเอก*
2. รองศาสตราจารย ดร.บํารุง คําเอก
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิร*ิ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิร*ิ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา
5. อาจารย ดร.ชัยณรงค กลิ่นนอย
5. อาจารย ดร.ชัยณรงค กลิ่นนอย*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุม พิจารณาแลว มีม ติให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สูต รปรั ชญาดุษฎี บัณฑิ ต
สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับป
พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ อาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.ณัฐพงศ บุญเหลือ*
1. อาจารยกิตติ วิสารกาญจน*
2. อาจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน*
2. อาจารยวุฒิชัย อารักษโพชฌงค
3. อาจารยเลิศลักษณ เจริญสมบัติ
3. อาจารยฐิติรุจ จันทรมหา
4. อาจารยสุรภัทร พิไชยแพทย
4. อาจารยสุรภัทร พิไชยแพทย*
5. อาจารยวรพล พินิจ
5. อาจารยวรพล พินิจ
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนมกราคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
2/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดว ยคณะวิ ท ยาการจั ดการประสงคข อปรั บ ปรุง หลัก สูต รศิล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
การจัดการชุมชน ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยวันชัย เจือบุญ*
1. อาจารยวันชัย เจือบุญ*
2. ผูชวยศาสตราจารยทิพยสุดา พุฒจร*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยสุดา พุฒจร*/**
3. อาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล
3. อาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล
4. อาจารยสไบทิพย มงคลนิมิตร
4. อาจารยสไบทิพย มงคลนิมิตร
5. อาจารยวราภรณ ศรีบุญ
5. อาจารยเลิศลักษณ เจริญสมบัติ
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** ขอเปลี่ยนแปลงคํานําหนาชื่อ จากเดิม ผูชวยศาสตราจารย เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.
และเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา และปที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนมกราคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
2/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มี ม ติใหความเห็ นชอบการปรั บ ปรุง หลัก สูต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการชุมชน ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.8

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว ฉบับป
พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดว ยคณะวิ ท ยาการจั ดการประสงคข อปรั บ ปรุง หลัก สูต รศิล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
การจัดการการทองเที่ยว ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 60 รายวิชา
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิ จ ารณาแลว มีม ติ ใหความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลัก สูต รศิล ปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.9

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป
พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
ขอเปดรายวิชาใหม ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 614 362 การประยุกต
คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรีในโครงการรับ
นักศึกษาอักษรศาสตรเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชีย ศึกษา (โครงการพิเศษ)
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะอักษรศาสตรไดดําเนินโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี
ในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตรเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) ตั้งแตปการศึกษา 2547
ซึ่งเปนหลักสูตรสหวิทยาการที่ใหความรูเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชีย การบูรณาการความรูดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และศิลปวัฒนธรรม พรอมทั้งพัฒ นาทักษะดานภาษาเอเชียเพื่อสรางบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
เฉพาะทาง นั้น
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ในการนี้ คณะอักษรศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินโครงการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเขาศึก ษา ระดับ ปริญ ญาตรีในโครงการรับ นัก ศึก ษาอักษรศาสตรเ พิ่มพิเ ศษ สาขาวิชาเอเชียศึก ษา
(โครงการพิเศษ) คณะอักษรศาสตร มหาวิท ยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 โดยจะคัดเลือกจาก
ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาและเปนผูที่มีคะแนนสอบวัดความรูจากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ประกอบดวย คะแนนผลการสอบ O-NET จํานวน 3 รายวิชา คือ 01
ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา 03 ภาษาอังกฤษ และคะแนนผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ที่มีอายุการใชงาน
ตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กําหนดรับนักศึกษาจํานวน 200 คน แบงเปน 4 กลุมภาษา ดังนี้
1. ภาษาเกาหลี
จํานวน 30 คน
2. ภาษาจีน
จํานวน 70 คน
3. ภาษาญี่ปุน
จํานวน 70 คน
4. ภาษาเวียดนาม จํานวน 30 คน
อนึ่ง ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการและไดผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2558 แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบโครงการรับ สมัค รคัดเลือกบุค คลเขาศึก ษา
ระดับ ปริญ ญาตรีในโครงการรับ นัก ศึก ษาอัก ษรศาสตรเพิ่ม พิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึก ษา (โครงการพิเ ศษ)
คณะอัก ษรศาสตร มหาวิท ยาลัยศิล ปากร ประจําปก ารศึก ษา 2558 ตามที่คณะอักษรศาสตรเสนอ และให
นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.2

โครงการรับนักเรียนผูมีความสามารถดานกีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2558-2562

สรุปเรื่อง
ตามที่ก องกิจ การนัก ศึกษาโดยคณะกรรมการพัฒ นากีฬามหาวิท ยาลัยศิล ปากรไดดําเนิน
โครงการรับนักเรียนผูมีความสามารถดานกีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตปการศึกษา 2540 (ซึ่งมี
การงดดํ าเนิ นโครงการในบางป ก ารศึ ก ษา) โดยนั ก ศึ ก ษาโครงการได ส รา งผลงานด านการแขง ขั นกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยใหเปนที่ประจักษในนามมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 9 ราย และยังเขารวมใน
การแขงขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติอีกหลายรายการ นั้น
ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินโครงการรับนักเรียนผูมี
ความสามารถดานกีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2558-2562 เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนผู
มีความสามารถดานกีฬาไดเขาศึกษา เปนกําลังสําคัญในการสงเสริมและพัฒนากีฬา สรางชื่อเสียงและเผยแพร
เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีคณะวิชาที่เขารวมโครงการ จํานวน 14 คณะวิชา โดยจะคัดเลือก
จากผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาและไดรับรางวัลจากการแขงขันกีฬาระดับชาติ
หรือนานาชาติ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยศิลปากรเห็นสมควร
ทั้งนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
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มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ให ค วามเห็ นชอบในหลั ก การของโครงการรั บ นั ก เรี ย นผู มี
ความสามารถดา นกี ฬาเขาศึ ก ษาในมหาวิท ยาลัย ศิล ปากร ป ก ารศึก ษา 2558-2562 โดยมอบหมายให
กองกิจการนักศึกษาประสานงานกับ กองนิติการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดคาใชจายตางๆ ของโครงการให
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557
กอนนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
ทั้งนี้ ในปตอไปขอใหกองกิจการนักศึกษานําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ
การกําหนดอัตราคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาในโครงการดังกลาวปตอป
อนึ่ง คณะวิชาที่ มีการดําเนินโครงการรับ นัก ศึก ษาขอใหตรวจสอบอัตราคาใชจายในการ
คัดเลือกเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวดวย
ระเบียบวาระที่ 4.2

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เกี่ยวของ
กับการเรียนการสอนในสวนของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุม คณบดีครั้ง ที่ 21/2557 เมื่อวันอัง คารที่ 28 ตุล าคม 2557 ไดรับ ทราบ
รูปแบบการจัดทําประกาศกําหนดอัตราคาใชจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จํานวน 2 รูปแบบ โดยใหใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
แตละคณะวิชาตอไป นั้น
ในการนี้ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เ กี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ตามขอ 13 ของระเบียบดังกลาว ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัยศิล ปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารย
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และเจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุม คณบดีครั้ง ที่ 21/2557 เมื่อวันอัง คารที่ 28 ตุล าคม 2557 ไดรับ ทราบ
รูปแบบการจัดทําประกาศกําหนดอัตราคาใชจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงิน
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รายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จํานวน 2 รูปแบบ โดยใหใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
แตละคณะวิชาตอไป นั้น
ในการนี้ คณะมัณฑนศิลปไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนอาจารย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนในสวนของคณะมัณฑนศิลป ตามขอ 13 ของระเบียบดังกลาว ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการ
แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัยศิล ปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารย ผูท รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิท ยาลัย และเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะมัณฑนศิลป และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.3

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย “กองทุนถาวร นันทพร ณิชากร
หาญพานิชกิจ เพื่อ นางสาวธัญวรัตม หาญพานิชกิจ (ฝน)” พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมัณฑนศิลปไดรับเงินบริจาคจากนางนันทพร หาญพานิชกิจ และครอบครัว จํานวน
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) เพื่อจัดตั้งกองทุน “ถาวร นันทพร ณิชากร หาญพานิชกิจ เพื่อ นางสาวธัญวรัตม
หาญพานิชกิจ (ฝน)” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนําเฉพาะดอกผลของกองทุนมาจัดสรรเปนทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนผูมีผลการเรียนดี มีความขยันหมั่นเพียร
2. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
3. เปนผูขาดแคลนทุนทรัพย
ในการนี้ คณะมัณฑนศิล ปไดเ สนอพิจ ารณา (ร าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิล ปากรวาดวย
“กองทุนถาวร นันทพร ณิชากร หาญพานิชกิจ เพื่อ นางสาวธัญวรัตม หาญพานิชกิจ (ฝน)” พ.ศ. .... ซึ่งผาน
การพิจารณาจากกองนิติการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
“กองทุนถาวร นันทพร ณิชากร หาญพานิชกิจ เพื่อ นางสาวธัญวรัตม หาญพานิชกิจ (ฝน)” พ.ศ. .... และให
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3.4

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจา
สุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุม คณบดีครั้ ง ที่ 1/2558 เมื่อวั น อัง คารที่ 13 มกราคม 2558 ไดให ความ
เห็นชอบในหลักการของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ
ดิศกุล พ.ศ. .... โดยมอบหมายให กองนิติ การประสานงานกั บรองอธิ การบดีฝ ายวางแผนและพัฒ นา และ
คณะโบราณคดี ในการพิจารณาเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจา
สุภัทรดิศ ดิศกุล กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป นั้น
ในการนี้ กองนิติการไดประสานงานกับรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา และคณบดี
คณะโบราณคดี เพื่อพิจารณาปรับปรุง (ราง) ระเบียบดัง กลาวแลว ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมโดยไมนําระเบียบ
มหาวิท ยาลัยศิล ปากรเกี่ยวกับ ทุนโบราณคดีทัศนาจรของบัณฑิตวิทยาลัยมารวมไวใน (ราง) ระเบียบดังกลาว
กองนิติการจึงเห็นควรเสนอที่ป ระชุม คณบดีพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิท ยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน
ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. .... ที่ปรับแกไขแลวอีกครั้ง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
กองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. .... และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.5

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการสรรหาผูส มควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของ
คณะ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ไดมอบหมายให
ประธานสภาคณาจารย เ สนอรายชื่อคณะกรรมการเพื่อทํ าหนาที่ พิจ ารณาแนวทางและขั้นตอน รวมทั้ ง
ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งรายชื่อกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ประเภท
ผูแทนบุคลากรของคณะ แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป โดยมี ประธานสภาคณาจารย
เปนประธานในคณะกรรมการดังกลาว นั้น
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งรายชื่อกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย สภาคณาจารยไดเสนอ
พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ซึ่งที่ประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
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มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. ใหคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่พิจ ารณาแนวทางขั้นตอนและดําเนินการเพื่อใหไดม า
ซึ่ง รายชื่อกรรมการสรรหาผูส มควรดํารงตําแหนง คณบดีคณะศึก ษาศาสตร ประเภทผูแทนบุคลากรของ
คณะศึกษาศาสตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 235/2558 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ดําเนินการ
เพื่อใหไดมาซึ่งรายชื่อกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ประเภทผูแทนบุคลากร
ของคณะศึกษาศาสตร ใหแลวเสร็จโดยเร็วเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
2. มอบหมายใหกองนิติการตรวจสอบรายละเอียดของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากร
ของคณะ พ.ศ. 2558 ตามที่สภาคณาจารยเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
(ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับ สํานักงานสง เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ใน
โครงการพัฒนาหลักสูตรไมซมาตรฐานสากล

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะวิ ท ยาการจั ด การประสงค จ ะทํ า ข อ ตกลงความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ในโครงการพัฒนา
หลักสูตรไมซมาตรฐานสากล เพื่อสงเสริมการศึกษาในดานอุตสาหกรรมไมซ ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร คือ อธิการบดี และระดับของผูล งนามของสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการ
มหาชน) คือ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ขอตกลงมีกําหนด
ระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ลงนาม
ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธไดเสนอคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธพิจารณาแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุม ไดพิจ ารณาแลว มีม ติ ใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึก ขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ใน
โครงการพัฒนาหลักสูตรไมซมาตรฐานสากล และใหดําเนินการตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.5.2

(ร า ง) บั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ด า นการเสริ ม สร า งเครื อ ข า ยและ
การส ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรกั บ สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือดานการเสริมสรางเครือขายและ
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เพื่อเปนการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเปนโอกาสอันดีที่นักศึกษาระหวางสถาบันจะไดทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งขอตกลง
ดังกลาวเปนขอตกลงระดับ มหาวิท ยาลัย ระดับ ของผูล งนามของทั้งสามสถาบัน คือ อธิก ารบดี ขอตกลงมี
ระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันลงนาม
นอกจากนี้ เมื่อเดือนเมษายน 2557 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดเรียนเชิญอาจารย
มุจรินทร อิทธิพงษ หัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร ไปสอนและทํากิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัยใหกับนักศึกษา
ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธไดเสนอคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธพิจารณาแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการ
เสริ ม สร า งเครื อ ข า ยและการส ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมระหว างมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรกั บ สถาบั นบั ณฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และใหดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

ผลการประเมิ น ระดั บ หลั ก สูต รของคณะวิ ช าในโครงการ IQA-Clinic
ปการศึกษา 2557 และการติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน
คุณ ภาพการศึ กษาภายในและภายนอก ปก ารศึก ษา 2557 และผลการ
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

สรุปเรื่อง
ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการตรวจเยี่ยมคณะวิชาภายใตโครงการ
IQA-Clinic และไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก ปการศึกษา 2557 และผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะรอบ 6 เดือน ทั้งในระดับคณะวิชา/
หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ไปแลวนั้น
ในการนี้ เพื่ อเปนการเตรีย มความพร อมสํา หรั บ การประเมิ น คุ ณภาพการศึก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดเสนอผลการดําเนินงานดังนี้
1. สรุปผลการประเมินระดับหลัก สูตรของคณะวิชาในโครงการ IQA-Clinic ปการศึกษา
2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. แนวทางปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร
ปการศึกษา 2557
3. สรุป ผลการดําเนินงานตามเกณฑก ารประเมินคุณภาพการศึก ษา ปก ารศึ ก ษา 2557
(รอบ 6 เดือน)
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบผลการประเมินระดับหลักสูตรของคณะวิชาใน
โครงการ IQA-Clinic ปการศึกษา 2557 และการติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก ปการศึกษา 2557 และผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ครั้งที่ 1 รอบ 6
เดือน ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอในขอ 1 - ขอ 3
ทั้งนี้ ประธานขอใหรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาติดตามและแจงความคืบหนา
เกี่ยวกับ ขอมูล ดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหที่ป ระชุม ทราบเพื่อใหทุก คณะวิชาไดรับทราบขอมูล ที่
ถูกตอง ชัดเจน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ 4.5.4

การปรับรูปแบบการจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการพิเศษเปนแบบเหมาจาย

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ไดใหความ
เห็นชอบการปรับ รูป แบบการจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาจากหนวยกิตเปนแบบเหมาจาย ระดับ
ปริญญาตรี โครงการปกติ โดยใหเริ่มใชกับนักศึกษาที่เขาใหมในปการศึกษา 2558 เปนตนไป นั้น
ในการนี้ เพื่อใหการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มีค วาม
สอดคลองกับวิธกี ารจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการปกติ กองแผนงานเห็นควรใหมี
การปรับรูปแบบการจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษของคณะวิชาที่ยังคง
จัดเก็บในลักษณะหนวยกิตใหเปนแบบเหมาจายเชนเดียวกัน โดยยังคงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โครงการพิเศษเชนเดิม
ทั้งนี้ กองแผนงานไดสรุปสาระสําคัญเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้
1. คณะวิชาที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ซึ่งจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียม
การศึ ก ษาเป น แบบเหมาจ า ยแล ว ได แ ก คณะมั ณ ฑนศิ ล ป คณะดุ ริ ย างคศาสตร คณะอั ก ษรศาสตร
คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ
2. คณะวิ ช าที่ ยั ง คงจั ด เก็ บ อั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาเป น แบบหน ว ยกิ ต ได แ ก
คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งไดเสนออัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บแบบเหมาจายเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบหนวยกิต
3. เมื่อเปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมการศึก ษาที่จัดเก็บอยูเดิมในลัก ษณะหนวยกิตของ
คณะเภสัชศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใน
รูปแบบเหมาจายพบวา เปนอัตราที่สูงกวาเดิมซึ่งไมสอดคลองกับแนวทางการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ที่ใหคงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาไวที่ระดับเดิม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหคณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิจารณาทบทวนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการพิเศษในรูปแบบเหมาจายใหครบถวนและพิจารณาคาธรรมเนียมแบบเหมาจายจาก 12-22 หนวยกิต
โดยใหคงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาไวที่ระดับเดิม กอนนําเสนอกองแผนงานเพื่อรวบรวมเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 4.5.5

แนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ศิล ปากรสูการขับ เคลื่อนและ
พัฒนามหาวิทยาลัยอยางสรางสรรค

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ป ระชุม สภามหาวิท ยาลัยครั้ง ที่ 12/2557 เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ไดให
ขอเสนอแนะถึงการทํางานของมหาวิทยาลัยใหเนนงานเชิงยุทธศาสตรมากขึ้น โดยกําหนดเปนแผนการทํางาน
ในแตล ะดานใหชัดเจน และเสนอที่ป ระชุม คณบดีพิจ ารณาเพื่อชวยขับ เคลื่อนและผลัก ดันการทํางานให
สัมฤทธิผล นั้น
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบรรลุตามผล
สัมฤทธิตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย กองแผนงานไดจัดทําแนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรสูการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยอยางสรางสรรค โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. การกําหนดแนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใหการประชุมของสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดรับขอเสนอแนะ
อันเกิดประโยชนตอการบริหารของมหาวิทยาลัยในประเด็นตางๆ จึงเห็นควรกําหนดวาระการนําเสนอเพื่อ
พิจารณา ดังนี้
1.1 กรณีเรื่องที่นําเสนอเปนงานประจํา หากนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแลวและไม
มีขอทักทวงใดๆ และตองนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหความเห็น ชอบ จะไดนําเรื่อง
ดังกลาวเขาสูวาระการพิจารณาเพื่อทักทวง หากมีผูทักทวงในที่ประชุมคณบดี ใหผูทักทวงนําเสนอวาระพรอม
ทั้งขอมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณามายังนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
1.2 กรณีเรื่องที่นําเสนอเปนงานประจํา หากผูเสนอเรื่องหรือรองอธิการบดีที่เกีย่ วของกับ
เรื่องนั้นๆ ประสงคใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพื่อประโยชนตอการดําเนินการ
ตอไป ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะนําเรื่องดังกลาวเขาสูวาระเพื่อพิจารณา
1.3 เนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดทําวาระเชิงนโยบาย
เสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานหรือเพื่อใหขอเสนอแนะหรือ
ความคิดเห็นตางๆ อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ดังนั้น ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะนํา
เรื่องที่นําเสนอในวาระเชิงนโยบายเขาสูวาระเพื่อพิจารณา
2. การกําหนดวาระเชิงนโยบาย
เพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยถึงการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรนําประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนามหาวิทยาลัยกําหนดเปนวาระเชิงนโยบาย
และผูรับผิดชอบเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนวาระประจําในแตละเดือน ดังนี้
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วาระเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเสนอสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2558
เดือน
มีนาคม

เรื่อง
1. การพัฒนาวังทาพระ
2. การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ป (Road Map)

เมษายน

1. การพัฒนานักศึกษา
2. การพัฒนาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
3. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

พฤษภาคม

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานการเงิน
2. การพัฒนาสวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus)
3. การเตรียมการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
4. การพัฒนาบุคลากร

มิถุนายน

1. การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ป (Road Map)
2. การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม
3. การพัฒนาดานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน
4. การพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

กรกฎาคม

1. การพัฒนานักศึกษา
2. การพัฒนาดานการวิจัย
3. การดําเนินการเพื่อผลักดันสูความเปนนานาชาติ

สิงหาคม

1. การพัฒนาสวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus)
2. การเตรียมการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
3. การพัฒนาดานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน

กันยายน

1. การพัฒนาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
2. การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ป (Road Map)

ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา/
กองแผนงาน
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา/
กองแผนงาน
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา/
กองกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร/
ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร/
กองงานวิทยาเขต/กองบริการอาคารสถานที่ฯ
อธิการบดี/รองอธิการบดีที่เกี่ยวของ
รองอธิการบดีฝายบริหาร/กองคลัง
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา/
กองแผนงาน
อธิการบดี/รองอธิการบดีที่เกี่ยวของ
รองอธิการบดีฝายบริหาร/กองการเจาหนาที่
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา/
กองแผนงาน
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม/กองกลาง
รองอธิการบดีฝายวิชาการ/กองบริการการศึกษา
รองอธิการบดี เพชรบุรี/สนง.วิทยาเขตฯ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา/
กองกิจการนักศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา/
กองแผนงาน
อธิการบดี/รองอธิการบดีที่เกี่ยวของ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ/กองบริการการศึกษา
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร/
ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร/
กองงานวิทยาเขต/กองบริการอาคารสถานที่ฯ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา/
กองแผนงาน
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เดือน
ตุลาคม

เรื่อง
1. การพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
3. การดําเนินการเพื่อผลักดันสูความเปนนานาชาติ

พฤศจิกายน

1. การพัฒนาบุคลากร
2. การพัฒนาดานการวิจัย

ธันวาคม

3. การเตรียมการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
1. การพัฒนาวังทาพระ
2. การพัฒนานักศึกษา
3. การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม

ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน
รองอธิการบดี เพชรบุรี/สนง.วิทยาเขตฯ
อธิการบดี/รองอธิการบดีที่เกี่ยวของ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีฝายบริหาร/กองการเจาหนาที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อธิการบดี/รองอธิการบดีที่เกี่ยวของ
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา/
กองแผนงาน
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา/
กองกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม/กองกลาง

3. การแตงตั้งคณะทํางานตามวาระเชิงนโยบาย
เพื่อใหก ารดําเนินงานตามวาระเชิง นโยบายที่กําหนดเปนไปอยางมีป ระสิทธิภาพและ
สามารถนําเสนอไดตามรอบเวลาที่กําหนด จึงเห็นควรใหมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อกํากับติดตามวาระเชิง
นโยบายในดานตางๆ โดยมีองคประกอบของคณะทํางานที่เกี่ยวของในแตละดาน ดังนี้
3.1 คณะทํางานการพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะทํางาน
จํานวน 1 ราย
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
3) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก
คณะทํางาน
จํานวน 3 ราย
4) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
5) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย
คณะทํางาน
6) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณะทํางานและเลขานุการ
7) ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
8) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย
ผูชวยเลขานุการ
3.2 คณะทํางานการพัฒนาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ประกอบดวย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะทํางาน
จํานวน 1 ราย
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

อธิการบดี
คณะทํางาน
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณะทํางาน
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
คณะทํางาน
ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานักจากวิทยาเขต
คณะทํางาน
จํานวน 3 ราย
ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย
คณะทํางาน
ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณะทํางานและเลขานุการ
ผูอํานวยการกองบริการอาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ ผูชวยเลขานุการ
ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย
ผูชวยเลขานุการ

3.3 คณะทํางานการพัฒนาวังทาพระ ประกอบดวย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะทํางาน
จํานวน 1 ราย
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
3) อธิการบดี
คณะทํางาน
4) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
คณะทํางาน
5) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานักจากวังทาพระ
คณะทํางาน
จํานวน 3 ราย
6) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
7) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย
คณะทํางาน
8) ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
คณะทํางานและเลขานุการ
9) ผูอํานวยการกองกลาง
ผูชวยเลขานุการ
10) หัวหนางานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ผูชวยเลขานุการ
11) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย
ผูชวยเลขานุการ
3.4 คณะทํางานการพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประกอบดวย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะทํางาน
จํานวน 1 ราย
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
3) อธิการบดี
คณะทํางาน
4) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
คณะทํางาน
5) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานักจากวิทยาเขต
คณะทํางาน
จํานวน 3 ราย
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6) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
7) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย
คณะทํางาน
8) รองอธิการบดี เพชรบุรี
คณะทํางาน
9) ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี
คณะทํางานและเลขานุการ
10) ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ผูชวยเลขานุการ
11) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย
ผูชวยเลขานุการ
3.5 คณะทํางานยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานการเงิน ประกอบดวย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะทํางาน
จํานวน 1 ราย
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
3) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก
คณะทํางาน
จํานวน 3 ราย
4) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
5) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย
คณะทํางาน
6) รองอธิการบดีฝายบริหาร
คณะทํางานและเลขานุการ
7) ผูอํานวยการกองคลัง
ผูชวยเลขานุการ
8) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย
ผูชวยเลขานุการ
3.6 คณะทํางานการพัฒนาสวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) ประกอบดวย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะทํางาน
จํานวน 1 ราย
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
3) อธิการบดี
คณะทํางาน
4) รองอธิการบดีที่เกี่ยวของ
คณะทํางาน
5) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก
คณะทํางาน
จํานวน 3 ราย
6) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
7) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย
คณะทํางาน
8) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
คณะทํางานและเลขานุการ
9) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย
ผูชวยเลขานุการ
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3.7 คณะทํางานเพื่อเตรียมการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ประกอบดวย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะทํางาน
จํานวน 1 ราย
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
3) อธิการบดี
คณะทํางาน
4) รองอธิการบดีที่เกี่ยวของ
คณะทํางาน
5) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก
คณะทํางาน
จํานวน 3 ราย
6) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
7) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย
คณะทํางาน
8) รองอธิการบดีฝายบริหาร
คณะทํางานและเลขานุการ
9) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
10) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย
ผูชวยเลขานุการ
3.8 คณะทํางานการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะทํางาน
จํานวน 1 ราย
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
3) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก
คณะทํางาน
จํานวน 3 ราย
4) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
5) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย
คณะทํางาน
6) รองอธิการบดีฝายบริหาร
คณะทํางานและเลขานุการ
7) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูชวยเลขานุการ
8) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย
ผูชวยเลขานุการ
3.9 คณะทํางานการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 1 ราย
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 2 ราย
3) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก
จํานวน 3 ราย

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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4) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
5) รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
คณะทํางาน
6) ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
คณะทํางานและเลขานุการ
7) หัวหนางานประชาสัมพันธ
ผูชวยเลขานุการ
8) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย
ผูชวยเลขานุการ
3.10 คณะทํางานการพัฒนาดานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะทํางาน
จํานวน 1 ราย
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
3) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก
คณะทํางาน
จํานวน 4 ราย
4) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
5) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย
คณะทํางาน
6) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณะทํางานและเลขานุการ
7) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
8) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย
ผูชวยเลขานุการ
3.11 คณะทํางานการดําเนินการเพื่อผลักดันสูความเปนนานาชาติ ประกอบดวย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะทํางาน
จํานวน 1 ราย
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
3) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณะทํางาน
4) รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
คณะทํางาน
5) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก
คณะทํางาน
จํานวน 4 ราย
6) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
7) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย
คณะทํางาน
8) รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
คณะทํางานและเลขานุการ
9) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย
ผูชวยเลขานุการ
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3.12 คณะทํางานการพัฒนาดานการวิจัย ประกอบดวย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะทํางาน
จํานวน 1 ราย
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
3) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณะทํางาน
4) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก
คณะทํางาน
จํานวน 4 ราย
5) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
6) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย
คณะทํางาน
7) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะทํางานและเลขานุการ
8) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย
ผูชวยเลขานุการ
3.13 คณะทํางานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะทํางาน
จํานวน 1 ราย
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ
คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
3) อธิการบดี
คณะทํางาน
4) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณะทํางาน
5) รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
คณะทํางาน
6) ผูแทนคณบดี/ศูนย/สถาบัน/สํานัก
คณะทํางาน
จํานวน 4 ราย
7) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา คณะทํางาน
จํานวน 2 ราย
8) ผูแทนจากสภาคณาจารย จํานวน 1 ราย
คณะทํางาน
9) รองอธิการบดีฝาย...................................
คณะทํางานและเลขานุการ
10) เจาหนาที่ จํานวน 2 ราย
ผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ในสวนของคณะทํางานเพื่อการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ป (Road
Map) ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานเรียบรอยแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบดังนี้
1. แนวปฏิ บั ติ ใ นการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรสู ก ารขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยอยางสรางสรรค
2. การกําหนดวาระเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเสนอสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2558
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3. องคประกอบของคณะทํางานตามวาระเชิงนโยบาย จํานวน 13 ชุด โดยใหปรับแกไขดังนี้
(1) จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนคณะทํางานในลําดับที่
2 ของทั้ง 13 ชุด จาก “จํานวน 2 ราย” เปน “จํานวน 1-2 ราย”
(2) ใหเพิ่มผูชวยอธิการบดีฝายที่เกี่ยวของเปนคณะทํางานและเพิ่มผูอํานวยการกองหรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองที่เกี่ยวของในแตละดานเปนผูชวยเลขานุการของ
คณะทํางานทั้ง 13 ชุด
และใหกองแผนงานดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.6

รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยสําหรับนําสงหนวยงานภายนอก โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,801,754,083.44 บาท (สองพันแปดรอยหนึ่งลานเจ็ดแสนหาหมื่นสี่พันแปดสิบ
สามบาทสี่สิบสี่สตางค) และมีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 2,578,123,029.07 บาท (สองพันหารอยเจ็ดสิบแปดลาน
หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันยี่สิบเกาบาทเจ็ดสตางค) ซึ่งกองคลังไดดําเนินการนําคาใชจายตางๆ ไปจัดทําตนทุน
จําแนกตามคณะวิชา/หนวยงาน และคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตเรียบรอยแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามที่กองคลังเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.5.7

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะวิทยาศาสตรไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินการเขารวมโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาตั้งแตปงบประมาณ 2553 และไดรับอนุมัติใหเขารวมโครงการดังกลาว
ระยะที่ 2 ในปก ารศึ ก ษา 2558 โดยมี โ รงเรีย นสิรินธรราชวิท ยาลั ย เปนโรงเรีย นในกํา กับ ดูแ ล กําหนด
กลุมเปาหมาย คือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ปละจํานวน 30 คน นั้น
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย คณะวิทยาศาสตรจึงเสนอ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาโครงการสนับ สนุนการจัดตั้ง หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับ ดูแลของ
มหาวิท ยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิท ยาลัยศิล ปากร และพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว
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ทั้งนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายไวในโครงการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบดังนี้
1. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับ ดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่คณะวิทยาศาสตรเสนอ
2. การแตงตั้ง คณะกรรมการดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง หองเรียนวิทยาศาสตรใน
โรงเรียน โดยการกํากับ ดูแลของมหาวิท ยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิท ยาลัยศิล ปากร ตาม (ราง) คําสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรใน
โรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร และใหนําเสนออธิการบดี
ลงนามคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงสถานทีป่ ระชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 5/2558

สรุปเรื่อง
ตามที่ไดกําหนดการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2558
ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน นั้น
เนื่องจากในวันดัง กลาวสภาคณาจารยไดดําเนินการจัด โครงการการเสวนาวิชาการ เรื่อง
การปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เวลา 12.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุม 1 อาคารหมอมหลวงปน
มาลากุล ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่
ประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2558 จาก “หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน” เปน “หองประชุม อธ 1302 ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร”
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 14.15 น.
(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

