รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 9/2558
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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

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

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

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1. รศ.ดร.คณิต

เขียววิชัย

2. รศ.วัฒนา
3. อ.สกนธ์

เกาศัลย์
ม่วงสุน

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รศ.ดร.จุไรรัตน์
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล
รศ.ดร.พิทักษ์
อ.ดร.ศักดิพันธ์
ผศ.ดร.อริศร์
รศ.ดร.บุญศรี

นันทานิช
พัฒนถาบุตร
คงชุม
ศิริวงศ์
ตันวิมลรัตน์
เทียนประเสริฐ
จงเสรีจิตต์

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย์

2
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.ดร.พีรพัฒน์
2. ผศ.ดร.ศุภรัตน์
3. อ.ดร.สุภาพ

ยางกลาง
แสงฉัตรแก้ว
เกิดแสง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดร.ธงชัย

เตโชวิศาล

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร์

เหล่าพูนพัฒน์
สาเนียงงาม
อยู่ยืนยง

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ไม่มาประชุม
1. อ.ปัญจพล
2. ผศ.ดร.สมชาย
3. รศ.ดร.สืบสกุล

ลากิจไปต่างประเทศ
ไปราชการต่างประเทศ
ติดราชการ

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

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2558
เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบด้านวิชาการ
ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2557 จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 782 502 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ของนักศึกษาจานวน
4 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกค่าระดับคะแนนผลการศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
รายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจาไตรมาสที่ 2

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ได้ เปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน
โดยมอบหมายให้งานสารบรรณจัดทารายงานดังกล่าว เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส นั้น
ในการนี้ งานสารบรรณได้ ร ายงานการเข้ า ใช้ ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมมีนาคม 2558)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

สรุปเรื่อง
ด้วยงานงบประมาณได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัย
สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 ดังนี้
1. งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,364,269,600 บาท ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากส านั กงบประมาณ จานวนเงิน 1,364,269,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
ของงบประมาณที่ได้รับ เมื่อสิ้ นไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 636,172,970.45 บาท คิดเป็นร้อยละ
46.63 ของงบประมาณทั้งสิ้น
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2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 216,311,300 บาท ซึ่งได้รับจัดสรร
จากส านั กงบประมาณ จ านวนเงิน 216,311,300 บาท คิด เป็นร้อยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด เมื่อสิ้ น
ไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 6,619,823.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.06 ของงบประมาณที่ได้รับ
สาหรับงบลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ส่วนใหญ่เกิดจากค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) สิ่งก่อสร้าง/รายการปรับปรุง 1 ปี
- ค่าตกแต่งภายในห้องประชุม อาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี จานวน
14,000,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการร่าง TOR ผ่านเว็บไซต์
- ค่าปรั บ ปรุ งอาคารคณะดุริยางคศาสตร์ จานวน 9,097,700 บาท อยู่ ระหว่า ง
ดาเนินการร่าง TOR ผ่านเว็บไซต์
- ค่าปรับปรุงอาคารบริหาร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จานวน 1,740,900 บาท
อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการเพื่อให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(2) สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม
- ค่ า ก่ อ สร้ า งอาคารสถาบั น ศิ ล ปสถาปั ต ยกรรมไทยเฉลิ ม พระเกี ย รติ จ านวน
18,580,800 บาท มีการก่อสร้ างอย่ างต่อเนื่อง โดยมีงวดงานทั้งหมด 15 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 4
(ขณะนี้เบิกจ่ายงบประมาณปี 2556)
- ค่ า ก่ อ สร้ า งอาคารศู น ย์ เ รี ย นรวมเฉลิ ม พระเกี ย รติ จ านวน 18,000,000 บาท
อยู่ระหว่างการปรับแบบรูปรายการ
(3) สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
- โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จานวน 120,000,000 บาท
อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง
3. มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดแผนการเบิก จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 58.10 และสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 46.63 ซึ่งต่ากว่าแผนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ไว้ร้อยละ 11.47 และต่ากว่าแผนในภาพรวมที่รัฐบาลกาหนดร้อยละ 8.37
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2.5.3

โครงการ New Columbo Plan

สรุปเรื่อง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับ
นักศึกษาจากประเทศออสเตรเลียภายใต้โครงการ New Columbo Plan เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น
ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ได้สรุปสาระสาคัญของการประชุม ดังนี้
รัฐบาลออสเตรเลียได้ริเริ่มโครงการ New Columbo Plan (NCP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ในต่างแดนของนักศึกษาออสเตรเลีย เพื่อเรียนรู้ สร้างมิตรภาพ และกระชับ
สายสั มพัน ธ์กับ มิตรประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิ กและมหาสมุทรอินเดีย สร้างเครือข่ายความร่ว มมือทาง
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วิชาการทั้งในระดับบุคคลและองค์กร สนับสนุนให้นักศึกษาออสเตรเลียระดับปริญญาตรีไปศึกษา วิจัยหรือ
ฝึกงานในประเทศแถบอินโด-แปซิฟิค เป็นเวลา 1–2 ภาคการศึกษา และถ่ายโอนหน่วยกิตกลับไปยังสถาบัน
อุดมศึกษาต้นสังกัด โดยรัฐบาลออสเตรเลียจะสนับสนุน งบประมาณจานวน 100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
กาหนดกรอบการดาเนินโครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี จัดตั้งสานักเลขาธิการโครงการ New Columbo Plan
ที่กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย ซึ่งจะทางานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการออสเตรเลีย
ออสเตรเลียต้องการขยายการดาเนินโครงการดังกล่าวให้นักศึกษาได้เดินทางมาแลกเปลี่ยน
ในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาในออสเตรเลียส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักสถาบันอุดมศึกษาไทย
เป็น โอกาสที่จ ะขยายความร่ว มมือให้ กว้างขึ้น นอกจากนี้ การดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ ยนในประเทศไทย
มีความหลากหลายทางกิจกรรมที่สามารถทาได้ทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การวิจัยร่วม และการฝึกงานใน
องค์กรภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาออสเตรเลียให้
ความสนใจมาก
โอกาสในการด าเนิ น ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาออสเตรเลี ย เป็ น โอกาสในการ
ส่งเสริมความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาไทย ทาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยอาศัยกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย์ การวิจัยร่วม และโครงการบริการทางวิชาการเพื่อสังคมร่วมกัน
การดาเนินโครงการ New Columbo Plan (ฉบับปี พ.ศ. 2559) ประกอบด้วย
1. Scholarship Program เป็นทุนสาหรับนักศึกษาออสเตรเลียระดับปริญญาตรีไปศึกษาใน
ประเทศแถบอินโด-แปซิฟิค ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จานวน 100 ทุน โดยเปิดให้สถาบันอุดมศึกษาออสเตรเลีย
เสนอโครงการระหว่างวันที่ 1–31 กรกฎาคม 2558 โดยผู้ที่จะได้รับทุนจะต้องผ่านการคัดเลือกจากกระทรวง
การต่ า งประเทศและกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารของออสเตรเลี ย และต้ อ งผ่ า นการสั ม ภาษณ์ จ ากข้ า ราชการ
นักวิชาการ และผู้แทนภาคธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย
2. Mobility Program เป็นทุนแก่สถาบันอุดมศึกษาออสเตรเลียเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ไ ปศึ ก ษาระยะสั้ น /ฝึ ก งาน/ท างานทางคลี นิ ค /ฝึ ก งานภาคปฎิ บั ติ เ ฉพาะทาง/วิ จั ย
ในประเทศแถบอินโด-แปซิฟิค ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ – 6 เดือน โดยเปิดให้สถาบันอุดมศึกษาออสเตรเลียเสนอ
โครงการระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 5 มิถุนายน 2558 และจะต้องผ่านการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ
คั ดเลื อกผู้ ที่ ได้ รั บ ทุ นจะประกอบด้ ว ยผู้ แทนจากกระทรวงการต่ างประเทศและกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารของ
ออสเตรเลีย
ทั้ ง นี้ คณะวิ ช าที่ ส นใจสามารถติ ด ต่ อ ได้ โ ดยตรงกั บ ผู้ ป ระสานงานประจ ามหาวิ ท ยาลั ย
โดยกระทรวงศึกษาธิการของออสเตรเลี ยได้จัดทารายชื่อผู้ ประสานงานประจามหาวิทยาลั ย (University
Liaison Officer for New Columbo Plan Scholarships) แต่ละแห่งมาด้วยแล้ว
อนึ่ง งานวิเทศสัมพันธ์ได้เวียนแจ้งคณะวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ โครงการ New
Columbo Plan แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ทั้ ง นี้ ขอให้ ค ณบดี ค ณะวิ ช าเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ New
Columbo Plan ไปยังคณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ และภาควิชา/สาขาวิชา
ทราบโดยทั่วกัน
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ระเบียบวาระที่ 2.5.4

Mangrove Ecosystem Preservation & Science Education Center
(MEPSEC) Hua Hin, Thailand

สรุปเรื่อง
ด้วยมหาวิทยาลัย ศิลปากรโดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการ
จัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับชมรมพิทักษ์หัวหิน
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์
รีสอร์ท จากัด ได้ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณเชิงเขาไกรลาส อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการดาเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การสารวจสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน การจัดทาเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยได้รับรางวัล 1st Place in
the Skal International Sustainable Development in Tourism Awards in the Marine/Coastal
category at the Skal 75th World International Congress in Mexico City, Mexico
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
ทั้งนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีเพื่อหา
แนวทางในการจัดทาโครงการบริการวิชาการให้กับเทศบาลนครอุดรธานี โดยในเบื้องต้นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้ให้ ความร่ ว มมือในด้านการจั ดทาแผนแม่บทในการพัฒ นาเมืองเสนอต่อเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อเป็น
แนวทางนาร่องให้คณะวิชาต่างๆ เสนอแผนการจัดทาโครงการบริการวิชาการแก่เทศบาลนครอุดรธานีในด้าน
อื่นๆ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2.5.5

รายงานผล World Universities Rankings โดย Quacquarelli Symonds
(QS) ประจาปี 2015

สรุปเรื่อง
ตามที่สถาบัน Quacquarelli Symonds (QS) ได้เริ่มต้นจัดทาอันดับมหาวิทยาลัยในปี 2004
และได้พั ฒ นากระบวนการจั ดอั น ดับ มาอย่ างต่อ เนื่อ ง โดยในปั จ จุบั น QS ได้ ทาการส ารวจข้ อมู ล ของ
มหาวิทยาลัยรวมกว่า 3,000 แห่ง และจัดทาการจัดอันดับสาหรับมหาวิทยาลัยชั้นนา 800 อันดันแรกของโลก นั้น
ในการนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้รายงานผล World Universities Rankings เพื่อใช้
เป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ การวางแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ไป โดยมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรมี ผ ลการจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศไทย ดังนี้
1. ได้อันดับที่ 1 ในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
2. ได้อันดับที่ 4 ในสาขาวิชาปรัชญา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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มติ

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้คณะวิชาสนับสนุนคณาจารย์ และนักศึกษาในการแนะแนวทางเลือกให้กับนักเรียน
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายเพื่ อ เข้ า ศึ กษาต่ อ ในคณะวิ ช าต่ างๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มทั้ ง ให้ มี ก าร
ประเมินผลเพื่อวางแผนการแนะแนวดังกล่าวในปีต่อไป
2. ขอให้ ค ณะวิ ช าส่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ของเอเชี ย
(QS Universities Rankings) มายังมหาวิทยาลัย และส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะและการออกแบบทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
ทั้ ง นี้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วั น ชั ย สุ ท ธะนั น ท์ อดี ต รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรได้ฝากข้อเสนอแนะเรื่องดังกล่ าวในการพิจารณาเกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีความ
โดดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่ยังไม่ได้รับการจัดอันดับ
อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ที่ได้ริเริ่มและร่วม
พัฒนามหาวิทยาลัยในด้านดังกล่าวเป็นอย่างดี
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะจิ ตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ประสงค์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง*

2. อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
สาขาวิชาเอกจิตรกรรม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน*
2. อาจารย์ทรงไชย บัวชุม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง
สาขาวิชาเอกประติมากรรม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก โลหะกุล
2. อาจารย์ลูกปลิว จันทร์พุดซา
3. อาจารย์พิเชฐ เขียวประเสริฐ

8
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
สาขาวิชาเอกภาพพิมพ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง*
1. อาจารย์วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ
2. อาจารย์อานาจ คงวารี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศุภพันธ์
สาขาวิชาเอกศิลปะไทย
4. อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์*
2. อาจารย์จินตนา เปี่ยมศิริ
3. อาจารย์อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์
สาขาวิชาเอกทฤษฎีศิลป์
5. อาจารย์โอชนา พูลทองดีวัฒนา
1. อาจารย์โอชนา พูลทองดีวัฒนา
2. อาจารย์ปวีณา เอื้อน้อมจิตต์กุล
3. อาจารย์ลลินธร เพ็ญเจริญ
สาขาวิชาเอกสื่อผสม
1. อาจารย์สืบสกุล ศรัณพฤฒิ
2. อาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
5/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไ ม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2553

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะวิ ท ยาการจั ด การประสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ศาสตราจารย์ ดร.นาชัย ทนุผล
1. ศาสตราจารย์ ดร.นาชัย ทนุผล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก*
2. อาจารย์ ดร.สันติธร ภูรภิ กั ดี*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเงิน ซื่อภักดี*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเงิน ซื่อภักดี*
4. อาจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์*
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์*,**
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ คงคล้าย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ คงคล้าย
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับตาแหน่งทางวิชาการ
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
5/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรั บปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีม ติ ใ ห้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั ก สู ตรปรัช ญาดุ ษฎีบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2553 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์ ขอปรับปรุงหลั กสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข
คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด*
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล*
2. อาจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ*
2. อาจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ*
3. อาจารย์ชญานิศ ต้นเทียน
3. อาจารย์อนุสรณ์ ศิริปิ่น
4. อาจารย์ยุวบูรณ์ ธารงสมบัติสกุล
4. อาจารย์ยุวบูรณ์ ธารงสมบัติสกุล
5. อาจารย์พรยศ มณีโชติปีติ
5. อาจารย์พรยศ มณีโชติปีติ
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
5/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
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มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีมติ ให้ ค วามเห็ นชอบการปรับ ปรุงหลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์ ขอปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัทนา เจริญวงศ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัทนา เจริญวงศ์*
2. อาจารย์พรพรรณ เชยจิตร*
2. อาจารย์พรพรรณ เชยจิตร*
3. อาจารย์ฐิติยา พจนาพิทักษ์
3. อาจารย์ฐิติยา พจนาพิทักษ์
4. อาจารย์ศาสวัต บุญศรี
4. อาจารย์ศาสวัต บุญศรี
5. อาจารย์นฤชร สังขจันทร์*
5. อาจารย์ภัทราพันธ์ หรุ่นรักษ์วิทย์
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
5/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ มพิจ ารณาแล้ ว มีม ติ ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุงหลั กสู ต รนิเทศศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะมัณ ฑนศิ ล ป์ ป ระสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตรศิ ล ปบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้าฝน ไล่สัตรูไกล*
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้าฝน ไล่สัตรูไกล*
2. อาจารย์ณัฏฐินี ผายจันเพ็ง*
2. อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์
3. อาจารย์วรุษา อุตระ
3. อาจารย์วรุษา อุตระ*
4. อาจารย์ภาส ทองเพ็ชร์
4. อาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี
5. อาจารย์ดรุพร เขาจารี
5. อาจารย์อนุกูล บูรณประพฤกษ์
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่ มใช้ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิช าการครั้งที่
5/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2552

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ ขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ฉบับปี พ.ศ.
2552 โดยมีสาระในการปรั บปรุงแก้ไขคื อ ขอเปิดรายวิช าใหม่ในรายวิช าเลือกวิชาชีพสาขาวิทยาการทาง
เภสัชศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 567 291 วิศวเภสัชกรรม
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี)
ฉบับปี พ.ศ. 2552 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ ขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ฉบับปี พ.ศ.
2555 โดยมีสาระในการปรั บปรุงแก้ไขคือ ขอเปิดรายวิช าใหม่ ในรายวิช าเลือกวิชาชีพสาขาวิทยาการทาง
เภสัชศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 567 291 วิศวเภสัชกรรม
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็น ชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี)
ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.8

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ฉบับปี พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา*
1. รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา*
2. รองศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ ชิระมณี*
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี*,**
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์*
4. อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน***
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน***
5. อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
5. อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา
*** หมายถึง ปรับตาแหน่งทางวิชาการ
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ งที่
5/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูต รศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยให้ปรับตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร (ใหม่) รายที่ 3 เป็น “รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์*,***” ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.9

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ฉบับปี
พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะศึก ษาศาสตร์ ประสงค์ ข อปรับ ปรุง หลั กสู ตรศึก ษาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช า
การสอนภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงจานวนหน่วยกิต
ของรายวิชาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น นอกจากสาขาการศึกษา ในเอกสาร
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หน้า 15, 18, 21 และ 24 เป็นดังนี้
“ส าหรั บ ผู้ที่ส าเร็ จ การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิช าอื่น นอกจากสาขาการศึกษา
จะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ในปีแรกที่เข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามที่กาหนดไว้ใน
โครงสร้างของหลักสูตรโดยไม่คิดค่าระดับและได้รับผลการศึกษาเป็น S คือ
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462 202 วิธีสอนทั่วไป
2(2-0-4)
463 201 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)
464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา 2(1-2-3)
465 515 ภาษาไทยสาหรับครู
2(1-2-3)”
โดยเริ่มใช้ กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับปี พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะวิ ทยาศาสตร์ ป ระสงค์ ขอปรับ ปรุ ง หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.กรัญญา สิทธิสงวน*
1. อาจารย์ ดร.คทา ประดิษฐวงศ์*
2. อาจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง*
2. อาจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง*
3. อาจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ*
3. อาจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ*
4. อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย
4. อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย
5. อาจารย์ ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์
5. อาจารย์ ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมอบหมายให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบตาแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่) รายที่ 1 ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.กรัญญา สิทธิสงวน*
1. อาจารย์ ดร.คทา ประดิษฐวงศ์*
2. อาจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง*
2. อาจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง*
3. อาจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ*
3. อาจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ*
4. อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย
4. อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย
5. อาจารย์ ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์
5. อาจารย์ ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีม ติ ใ ห้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั ก สู ตรปรัช ญาดุ ษฎีบั ณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมอบหมายให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบตาแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่) รายที่ 1 ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.12 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี
พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะศึก ษาศาสตร์ ประสงค์ ข อปรับ ปรุง หลั กสู ตรศึก ษาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช า
การบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร
3. อาจารย์ ดร.สาเริง อ่อนสัมพันธุ์*
4. อาจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว*
5. อาจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร
3. อาจารย์ ดร.สาเริง อ่อนสัมพันธุ์*
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว*,**
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์**
6. อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ
7. อาจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา*
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อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
8. อาจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
9. อาจารย์ ดร.สงวน อินทร์รักษ์
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับตาแหน่งทางวิชาการ
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ฉบับ ปี พ.ศ. 2556 โดยมีส าระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร*
3. อาจารย์ ดร.สาเริง อ่อนสัมพันธุ์
4. อาจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว
5. อาจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์*

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร*
3. อาจารย์ ดร.สาเริง อ่อนสัมพันธุ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว**
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ*์ ,**
6. อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ
7. อาจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา
8. อาจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
9. อาจารย์ ดร.สงวน อินทร์รักษ์
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับตาแหน่งทางวิชาการ
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา

16
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีม ติ ใ ห้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั ก สู ตรปรัช ญาดุ ษฎีบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การเปิดหลักสูตรใหม่
หลักสูตรศิ ลปมหาบั ณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการ
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิ ชานวัตกรรมการออกแบบและ
การจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) โดยกาหนดเปิดสอน
ตั้ ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2558 เป็ น ต้ น ไป และก าหนดรั บ นั ก ศึ ก ษาปี ล ะ 30 คน ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปมหาบัณ ฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
โดยให้ ป รั บ กาหนดการเปิ ดสอนเป็ น “ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป” ก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปิดหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดาเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ
โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณบดี ค รั้ ง ที่ 8/2558 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 21 เมษายน 2558 ได้ ใ ห้ ค วาม
เห็น ชอบในหลักการของโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา
2558 โดยมอบหมายให้คณะวิทยาการจัดการดาเนินการตามข้อเสนอแนะดังนี้
1. เพิ่มเติมข้อมูลการกาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการ
2. ปรับข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของโครงการ
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3. ให้ ค ณะเสนออั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และให้กองนิติการดาเนินการในส่วนของข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ขอให้คณะวิทยาการจัดการเร่งดาเนินการจัดทาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการดังกล่าว
เสนอที่ ป ระชุ ม คณบดี พิ จ ารณาก่ อ นน าเสนอคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกั บ นโยบายทางการเงิ น และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
แล้วให้นาเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง นั้น
บัดนี้ คณะวิทยาการจัดการได้จัดทารายละเอียดโครงการ (ใหม่) พร้อมทั้งได้กาหนดรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการ (ใหม่) เรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล้ ว มี มติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบโครงการคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เข้ าศึ ก ษาใน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตร
นานาชาติ) โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558 และให้นาเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการสอน
เสริมและการสอนทบทวนในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ป ระชุ มคณบดี ครั้ งที่ 21/2557 เมื่อ วัน อังคารที่ 28 ตุล าคม 2557 ได้รั บทราบ
รูปแบบการจัดทาประกาศกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จานวน 2 รูปแบบ โดยให้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของ
แต่ละคณะวิชาต่อไป นั้น
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่ อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนเสริมและการสอนทบทวนในส่ วนของคณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสาร ตามข้อ 13 ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กาหนดอัต ราค่า ตอบแทนการสอนเสริ มและการสอนทบทวนในส่ ว นของคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร แล้วให้นาเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน
และค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยมี ค ณะวิ ช าได้ เ สนอขอความเห็ น ชอบการก าหนดอั ต ราค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นและ
ค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ดังนี้
1. คณะวิ ท ยาการจั ด การ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การโรงแรม
(หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่
24 เมษายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
2. วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดการจัดงานและกิจกรรม
สันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่
30 เมษายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ในการนี้ กองนิ ติการได้เสนอพิจารณา (ร่าง) ระเบีย บมหาวิทยาลั ยศิล ปากรว่าด้ว ยอัตรา
ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. .... พร้อมทั้งได้แนบหลักเกณฑ์
การพิจารณากาหนดอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ และตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่เรียกเก็บในปัจจุบันและที่กาหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีข้อเสนอแนะ
สาหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การบริหารงบประมาณและการเงินสาหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยขอให้คณะวิชาที่ประสงค์
จะปรั บ อัต ราค่ าธรรมเนี ย มการศึกษาเตรี ยมข้ อมูล /เหตุผ ลส าหรับการปรั บอัต ราค่ าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
อัตราค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. .... ทั้งนี้ ให้ตัดข้อความใน
(ร่าง) ระเบียบหน้า 2 ข้อ 3.2.3 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรม ออกทั้งหมด แล้วให้
เรียงลาดับข้อต่อไปใหม่ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.3

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนในส่วนของคณะมัณฑนศิลป์ (ฉบับที่ ..)

สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ป ระชุ มคณบดี ครั้ งที่ 21/2557 เมื่อ วัน อังคารที่ 28 ตุล าคม 2557 ได้รั บทราบ
รูปแบบการจัดทาประกาศกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จานวน 2 รูปแบบ โดยให้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของ
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แต่ละคณะวิชาต่อไป และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ในส่วนของคณะมัณฑนศิลป์ ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 นั้น
ในการนี้ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การของคณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
คณะมัณ ฑนศิล ป์ จึ ง ได้ เ สนอที่ป ระชุ มพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยศิล ปากร เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนในส่วนของคณะมัณฑนศิลป์ (ฉบับที่ ..) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ ผู้ ท รงคุณวุ ฒิ จากภายนอกมหาวิทยาลั ย และเจ้า หน้าที่ ผู้ ปฏิบั ติห น้า ที่
ที่เกี่ย วข้องกับการเรีย นการสอนในส่วนของคณะมัณฑนศิลป์ (ฉบับที่ ..) แล้ว ให้นาเสนออธิการบดีล งนาม
ประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.4

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ประเภทผู้แทนบุคลากรของคณะ
พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ได้มอบหมายให้
กองนิติการจัดทา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ประเภทผู้แทนบุคลากรของคณะ (ใหม่) ตามมติ ของที่ประชุม แล้วให้นาเสนอ
ที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น
ในการนี้ กองนิติการได้ดาเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
(ร่ าง) ระเบี ย บมหาวิทยาลั ยศิล ปากรว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการเลื อกตั้งกรรมการสรรหาผู้ส มควรดารง
ตาแหน่งคณบดี ประเภทผู้แทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. ....
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ประเภทผู้แทน
บุคลากรของคณะ พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้กองนิติการปรับแก้ (ร่าง) ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการเลือกตั้ งกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
ประเภทผู้แทนบุคลากรของคณะ ในข้อ 5 (4) ของ (ร่าง) ระเบียบฯ ปรับแก้ข้อความให้ระบุในกรณีที่ คณะมีผู้
ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะเป็นบุคลากรสายวิชาการ ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทาหน้าที่แทน
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2. ให้เพิ่มอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่ง
คณบดี ประเภทผู้แทนบุคลากรของคณะ ในการแต่งตั้งกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ในข้อ 6 ของ (ร่าง)
ระเบียบดังกล่าว
3. หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า สาหรับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่อยู่ใน
ระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ในข้อ 8 วรรคห้า ของ (ร่าง) ระเบียบฯ ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะกรรมการเป็นผู้กาหนด
ทั้งนี้ มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดทาระบบทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้มีสิทธิออกเสียง
เลื อกตั้ง ที่อยู่ ในระหว่างการลาศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อจะได้ใช้กับทุก
คณะวิชาต่อไป
แล้วให้นาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา
ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.5

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2558 ได้ให้ความเห็นชอบการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว พร้อมทั้ง
ได้แนบหลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดอัตราค่า ลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ และตารางเปรียบเทียบ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บในปัจจุบันและที่กาหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีข้อเสนอแนะ
สาหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การบริหารงบประมาณและการเงินสาหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยขอให้คณะวิชาที่ประสงค์
จะปรั บ อัต ราค่ าธรรมเนี ย มการศึกษาเตรี ยมข้ อมูล /เหตุผ ลส าหรับการปรั บอัต ราค่ าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) แล้วให้นาเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3.6

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ให้ความเห็นชอบการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในลักษณะโครงการพิเศษ นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) โดยผ่านการพิจารณา
จากกองนิติการแล้ว พร้อมทั้งได้แนบหลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
พิเศษ และตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บในปัจจุบันและที่กาหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีข้อเสนอแนะ
สาหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การบริหารงบประมาณและการเงินสาหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยขอให้คณะวิชาที่ประสงค์
จะปรั บ อัต ราค่ าธรรมเนี ย มการศึกษาเตรี ยมข้ อมูล /เหตุผ ลส าหรับการปรั บอัต ราค่ าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) แล้วให้นาเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.7

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 2 พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไข และวิธีการในการ
เบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 2 พ.ศ. .... โดยเพิ่มรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าครองชีพลูกจ้างชาวต่างประเทศ
2. ค่าใช้จ่ายสาหรับลูกจ้างชาวต่างประเทศ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตทางาน
ค่าธรรมเนียมยื่นเอกสารการทางาน และค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า) ของชาวต่างประเทศ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 2 พ.ศ. .... แล้วให้นาเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้
ต่อไป
ทั้งนี้ คณะวิชาจะต้องขอกาหนดอัตราค่าครองชีพลูกจ้างชาวต่างประเทศเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล
อนึ่ ง มอบหมายให้ ก องนิ ติ ก ารตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น รายได้ ข อง
มหาวิทยาลัยศิลปากรในการให้ทุนการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
และการเงินสาหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี

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 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) ตามที่หน่วยงานเสนอมา ดังนี้
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ
พระราชวังสนามจันทร์

จากเดิม จานวน 400,000.00

เป็น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา

จานวน 700,000.00

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) ของหน่วยงานตามที่กองคลังเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 4.5.2

รายงานผลการดาเนินงานแผนกลยุทธ์ตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน
และ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลัย ศิล ปากร ครั้ง ที่ 3/2555 เมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2555
ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555-2558) แล้วนั้น
มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดาเนินงานแผนกลยุทธ์ตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน ซึ่งสรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนฯ ได้ว่ามีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผน จานวน 26 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 33 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
78.79
และเนื่องจากแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555-2558) ใกล้สิ้นสุดลง ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2556-2563 ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ การพั ฒ นาบุ ค ลากรของมหาวิ ทยาลั ย สอดคล้ อ งเป็ น ไปตามภารกิ จและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงนาข้อมูลผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาพร้อมด้วยข้อมูลด้าน
บุคลากรมาใช้วิเคราะห์ในการจัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานผลการด าเนิ น งานแผนกลยุ ท ธ์ ต ามแผนบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน โดยมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม ดังนี้
(1) ขอให้ตรวจสอบการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ ในหน้า 43 ตัวชี้วัดที่ 3.4
ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
(2) ให้ กองกิจ การนักศึ กษาส่ งข้อมู ล การพัฒ นาศักยภาพบุค ลากรมายัง มหาวิ ทยาลั ย
โดยด่วนเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
2. ให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) มอบหมายให้ ร องอธิก ารบดีฝ่ า ยประกั น คุณ ภาพการศึ กษาพิ จารณา (ร่ า ง) แผน
ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
(2) ขอให้ ค ณะวิ ช าเร่ ง ด าเนิ น การผลั ก ดั น ให้ ค ณาจารย์ ท าผลงานทางวิ ช าการหรื อ
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอขอกาหนดกรอบตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ทั้งนี้ หากคณะวิชา/หน่วยงานมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้ส่งข้อมูลมายังมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เพื่อรวบรวมและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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อนึ่ ง รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเพิ่ ม เติ ม ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย
ได้กาหนดจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เสริมทักษะ
ที่จาเป็น พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีแนวทางการวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของประเทศ ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์
อาคารศึกษา 3 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ และห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
ซึ่งมหาวิทยาลั ย ได้ส่ งหนั งสือเชิญไปยั งคณะวิช าแล้ ว จึงขอให้คณะวิช าส่ งรายชื่ออาจารย์ใหม่เพื่อเข้าร่ว ม
การอบรมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติจัดการศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์
ทั้ง 5 วิช าเอก ตั้งแต่ รุ่ น ที่เ ข้าศึก ษาในปีการศึกษา 2556 เป็นต้น ไป ณ มหาวิทยาลั ยศิล ปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ด้วยการรับนักศึกษาระบบกลาง (Admission) โดยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบางส่วน
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ รุ่นที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554-2555 ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ณ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก จนกว่าการดาเนิน การก่อสร้างอาคาร City Campus ของ
มหาวิทยาลัยจะแล้วเสร็จ นั้น
เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่
4/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้เห็นชอบให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก เนื่องจากเห็นว่าสถานที่
ดังกล่าวมีความพร้ อมทั้งด้านสถานที่ และห้ องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอ
สามารถรองรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ย
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ ห้ อ งบั น ทึ ก เสี ย ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตั ด ต่ อ ภาพยนตร์ และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่มีความจาเป็นครบถ้วน และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับการจัด
การศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะเน้นการศึกษารายวิ ชาภาคปฏิบัติมากกว่ารายวิชา
ภาคทฤษฎี เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ นั กศึกษาก่อนที่จะเข้ารับการฝึ กงานในหน่ว ยงานต่างๆ และการทา
จุลนิพนธ์ในชั้นปีสุดท้าย เพื่อนาประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดการศึกษา
หลั กสู ตรนิ เทศศาสตร์ ของนั กศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก ตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้ น
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป จนกว่าการดาเนินการก่อสร้างอาคารที่ City Campus จะแล้วเสร็จ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการจัดการศึกษาหลั กสูตรนิเทศศาสตร์ ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
จนกว่าการดาเนินการก่อสร้างอาคารที่ City Campus จะแล้วเสร็จ ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเสนอ แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารจัดเตรียมข้อมูล ต่างๆ เพื่อชี้แจงต่อ
สภามหาวิทยาลัยด้วย
ระเบียบวาระที่ 4.5.4

(ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558-2562)

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2556-2563) เพื่อใช้
เป็ น กรอบในการก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามพั น ธกิ จ ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ โดยยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ กาหนดให้จัดทา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเงิ น งบประมาณ เพื่ อ เป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นให้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมต่อไป นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลั ย จึงได้จัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลั ยศิล ปากร
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562) ซึง่ ได้วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน งบประมาณ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดยุทธศาสตร์การเงินไว้ 4 ยุทธศาสตร์ และ 9 กลยุทธ์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562) แล้วให้นาเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ หากคณะวิชา/หน่วยงานมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้ส่งข้อมูลมายังมหาวิทยาลัยภายใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
เรื่องที่รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมแจ้งให้ทราบ

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ด้วยหม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ
กรมพระยานริ ศรานุ วัด ติว งศ์ สิ้ น ชีพิ ตักษั ย เมื่ อวั นที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยพระศพอยู่ใ นพระบรม
ราชานุเคราะห์ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2558 ณ ท้องพระโรง วังปลายเนิน ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงคุณูปการของสายสกุลจิตรพงศ์และหม่อมเจ้ากรณิกา
จิตรพงศ์ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย เห็นควรเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพหลังวันที่

26
14 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ คณะวิช า/หน่ว ยงานใดที่ประสงค์จะร่ว มทาบุญสามารถส่ งเงินร่ว มทาบุ ญได้ที่
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โทร. 02-849-7536-7, 02-849-7500 ต่อ 31654 โทรสาร 02-849-7535
2. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ อาจารย์อามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ พร้อมด้วยคณะวิชา กองกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการ
จัดจาหน่ายเสื้อ LET'S PRAY FOR NEPAL เพื่อนารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่ง ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหวในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาขอให้มหาวิทยาลัย
นาเงินที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับบริจาคเพื่อช่ว ยเหลื อผู้ประสบภัย
ดังกล่าวร่วมสมทบในครั้งนี้ด้วย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
(นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร)
ผู้จดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

