
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วาระพิเศษ/2558 

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ 2558 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  

  และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
3. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร 
4. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
5. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
6. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
7. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
8. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
9. ผศ.ไพโรจน  วังบอน  รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน 

  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
10. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
11. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
12. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
13. อ.วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  

  รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร 
14. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
15. ผศ.ดร.ณัฐวัฒน  ณัฐพูลวัฒน  รองคณบดีฝายบริหาร  

  รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
16. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
17. อ.ดําริห   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
18. อ.มานพ  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
19. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
20. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิร ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
21. ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
22. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  
23. ผศ.ดร.อริศร   เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
24. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุร ี
2. อ.ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  

    แทนคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
3. ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   
  พระราชวังสนามจันทร 

2. อ.นภดล วิรุฬหชาตะพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  วังทาพระ 
3. อ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุร ี

ผูไมมาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย    สุทธะนันท รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ติดราชการ 
3. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.สมชาย  สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร ติดราชการ 
5. รศ.ดร.จุไรรัตน   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร ติดราชการ 
6. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ติดราชการ 
7. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย ติดราชการ 

เปดประชุมเวลา 09.30 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก  
 ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4      เรื่องรับทราบดานวิชาการ 
  ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานเพ่ือรองรับพ้ืนท่ีสวนขยาย

การจัดการศึกษา (City Campus) 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดซื้อพื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) ในเขต

กรุงเทพมหานคร บริเวณเมืองทองธานี แถนแจงวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว น้ัน 

ในการน้ี กองแผนงานไดรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานเพื่อรองรับพื้นที่สวนขยาย
การจัดการศึกษา (City Campus) ในดานตางๆ ดังน้ี 

1. ดานกายภาพ 
เพื่อใหพื้นที่ภายในสวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) ตอบสนองตอเปาหมาย

ของการจัดต้ังและรองรับความตองการในการจัดการศึกษาเบื้องตนอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดใหมีการ
กอสรางอาคารภายในพื้นที่ ประกอบดวย 

1.1 อาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ เปนอาคารมูลคา 300,000,000 บาท (สาม
รอยลานบาทถวน) ซึ่งไดรับงบประมาณแผนดินสนับสนุนการกอสราง จํานวน 240,000,000 บาท (สองรอยสี่
สิบลานบาทถวน) และมหาวิทยาลัยสมทบงบประมาณเงินรายไดเพิ่มเติม จํานวน 60,000,000 บาท (หกสิบ
ลานบาทถวน) โดยอาคารดังกลาวแบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 อาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ (สวนขยาย) พื้นที่ใชสอย 4,000 
ตารางเมตร เปนสวนที่กอสรางในระยะเวลาไมเกิน 1 ป (เริ่มกอสรางป พ.ศ. 2558 แลวเสร็จในป พ.ศ. 2559)  
เพื่อใหสามารถใชงานในพื้นที่ดังกลาวไดทันทีและแกไขปญหาการเชาอาคารภายนอกเปนที่จัดการศึกษา โดย
สามารถปรับรูปแบบการใชงานไดตามความเหมาะสม การจัดสรรพื้นที่ภายในเพื่อใชงานในเบื้องตนสําหรับ       
การจัดการศึกษาเปนหลัก ประกอบดวย   

 

ชั้นท่ี รายละเอียด 
พ้ืนท่ีใชสอย 
(ตารางเมตร) 

1 ลานจัดแสดงอเนกประสงค/โถงรับรอง/หองอาหาร/ลานพัก
คอย/หองนํ้า  

781.20 

2 หองสมุด/สํานักงาน/หองบรรยาย 50 ที่น่ัง/หองนํ้า 781.20   
3 หองคอมพิวเตอร 40 ที่น่ัง/หองบรรยาย 40 ที่น่ัง/หองนํ้า 781.20   
4 หองบรรยาย 90 ที่น่ัง/STUDIO/หองนํ้า 781.20   
5 หองอเนกประสงค/หองนํ้า 781.20   
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สวนที่ 2 อาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ เปนอาคารหลักในการจัดการศึกษาใน
สวนตางๆ มีความสูง 15 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 15,300 ตารางเมตร ใชระยะเวลาในการกอสราง 1,081 วัน (3 ป 
เริ่มกอสรางป พ.ศ. 2558-2560) ภายในประกอบดวย สวนจัดการศึกษาในระดับตางๆ สวนจัดแสดง
นิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบของนักศึกษา คณาจารย และศิลปนที่มีช่ือเสียง สวนการใหบริการ
ทางวิชาการในลักษณะตางๆ สวนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หองประชุม หองสมุด หองคอมพิวเตอร ซึ่งกําหนด
พื้นที่ใชสอยอาคารในเบื้องตน ดังน้ี 

 

ชั้นท่ี รายละเอียด 
พ้ืนท่ีใชสอย 
(ตารางเมตร) 

1 โถงรับรอง/รานคา/สวนบริการ/หองนํ้า/หองเครื่องระบบไฟฟา 
สุขาภิบาล 

1,000 

2 รานอาหาร สวนบริการ และหองนํ้า 1,000 
3 หองสมุด สวนบริการ และหองนํ้า 1,000 

4-6 หองบรรยาย สวนบริการ  และหองนํ้า ช้ันละ 1,000 
7-14 สํานักงาน/หองคอมพิวเตอร/STUDIO/หองปฏิบัติการ/หองพัก

อาจารย/หองประชุมสัมมนา/หองนํ้า/สวนบริการ 
ช้ันละ 1,000 

15 โถงตอนรับ/หองประชุมผูบริหาร/หองจัดเลี้ยง/หองรับรอง/
หองนํ้า 

1,000 

 
ขณะน้ีอาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติไดจัดทําแบบเรียบรอยแลว อยูระหวาง

การกําหนดราคากลางเพื่อดําเนินการตามระเบียบพัสดุใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558 
1.2 อาคารขนาด 25 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 25,000 ตารางเมตร (อาคารในระยะต้ังแต 10 ป

ข้ึนไป) เปนอาคารที่จะรองรับการพัฒนาพื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) ในอนาคต เมื่อ
อาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติมีพื้นที่ไมเพียงพอตอการใชงาน  

ทั้งน้ี ยังมีพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวไดในอนาคต จํานวน 2 ไร ซึ่งสามารถกอสราง
อาคารขนาดใหญเพิ่มเติมไดอีก 2 หลัง ซึ่งเมื่อคํานวณคา FAR (Floor Area Ratio) สามารถสรางอาคารขนาด
ใหญที่มีความสูงไดถึง 70 ช้ัน 

2. ดานการเรียนการสอน 
ในการดําเนินงานดานการจัดการศึกษา สวนขยายการจัดการศึกษา (City campus) มี

คณะวิชาตางๆ ที่จัดการเรียนการสอนในวิทยาเขตตางๆ และมีความพรอมในการขยายการศึกษาเพื่อ
ดําเนินการ ณ สวนขยายการศึกษา (City campus) ทั้งสิ้นจํานวนประมาณ 34 หลักสูตร ซึ่งเปนทั้งหลักสูตร
เดิมและหลักสูตรใหมในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เชน การจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรม การ
จัดการออกแบบ การออกแบบยานพาหนะ สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ วิศวกรรมพลังงาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ธุรกิจเกษตร สัตวศาสตร ชีววิทยาศาสตรเพื่อการเกษตรที่ย่ังยืน การออกแบบและศิลปะเสียง 
อนุรักษศิลป การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศทางวัฒนธรรม และหลักสูตรระดับปริญญาตรี เชน การ
บริหารจัดการสาระและการวิจัยดนตรี เทคโนโลยีการเกษตรและสารสนเทศธุรกิจ การออกแบบยานพาหนะ  
หลักสูตร Facility Management  เปนตน โดยจะมีหลักสูตรและนักศึกษาจากคณะวิชาตางๆ ที่แสดงความ
ประสงคเขาใชพื้นที่ในปการศึกษา 2558-2562 ดังน้ี 
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คณะวิชา/หนวยงาน หลักสูตรที่คาดวาจะเปดสอน 
จํานวนการรับนักศึกษา (ปการศึกษา) 

58 59 60 61 62 

1. คณะสถาปตยกรรม 1. ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร  - 120 240 360 480 

 ศาสตร 2. ระดับปริญญาโท จํานวน 5 หลักสูตร - 100 200 200 200 

 รวมนักศึกษา - 220 440 560 680 

  บุคลากร - 32 32 32 32 

  รวมนักศึกษาและบุคลากร - 252 472 592 712 

2. คณะมัณฑนศิลป หลักสูตรเดิม           

  1. ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร คือ ศิลปะการออกแบบ 50 100 150 200 200 

  2. ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร คือ ศิลปะการออกแบบ 5 10 15 15 15 

  หลักสูตรใหม           

  1. ระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก           

  1) การจัดการการออกแบบ (Design Management) 15 30 30 30 30 

  2) Creative Experience 50 100 150 200 200 

  
3) นวัตกรรมการออกแบบเพ่ือการจัดการโรงแรมและ

อสังหาริมทรัพย 
50 100 150 200 200 

 รวมนักศึกษา 170 340 495 645 645 

 บุคลากร 10 10 10 10 10 

 รวมนักศึกษาและบุคลากร 180 350 505 655 655 

3. คณะอักษรศาสตร 1. ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร คือ ไมระบุหลักสูตรแต - 15 30 30 30 

  เปนของภาควิชาภูมิศาสตร       

 รวมนักศึกษา - 15 30 30 30 

  บุคลากร - 3 3 3 3 

  รวมนักศึกษาและบุคลากร - 18 33 33 33 

4. คณะเภสัชศาสตร หลักสูตรใหม            

  1. ระดับปริญญาโท จํานวน 5 สาขาวิชา - - 100 200 200 

  2. หนวยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา”  - 20 20 20 20 

 (บุคลากร)      

  รวมนักศึกษา - - 100 200 200 

  บุคลากร - 20 30 30 30 

  รวมนักศึกษาและบุคลากร - 20 230 230 230 
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คณะวิชา/หนวยงาน หลักสูตรที่คาดวาจะเปดสอน 
จํานวนการรับนักศึกษา (ปการศึกษา) 

58 59 60 61 62 

5. คณะวิศวกรรม- หลักสูตรเดิม      

ศาสตรและเทคโนโลย ี 1. ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร คือ วิศวกรรมพลังงาน   - 20 40 40 40 

อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม      

 1. ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร คือ วิศวกรรมพลังงาน - 3 6 9 9 

 รวมนักศึกษา - 23 46 49 49 

 บุคลากร - 3 5 5 5 

 รวมนักศึกษาและบุคลากร - 26 51 54 54 

6. คณะสัตวศาสตร หลักสูตรใหม      

และเทคโนโลย ี 1. ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร คือ ธุรกิจการเกษตร 30 60 60 60 60 

การเกษตร รวมนักศึกษา 30 60 60 60 60 

 บุคลากร 5 5 5 5 5 

 รวมนักศึกษาและบุคลากร 35 65 65 65 65 

7. คณะเทคโนโลย ี หลักสูตรเดิม      

สารสนเทศและ 1. ระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร  ไดแก      

การสื่อสาร 1) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 275 550 825 1,100 1,100 

 2) เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 150 300 450 600 600 

 3) นิเทศศาสตร 400 800 1,200 1,600 1,600 

 หลักสูตรใหม      

 1. ระดับปริญญาโท (ยังไมไดระบุสาขาวิชา) 20 40 40 40 40 

 รวมนักศึกษา 845 1,690 2,515 3,340 3,340 

 บุคลากร 50 50 50 50 50 

 รวมนักศึกษาและบุคลากร 896 1,740 2,565 3,390 3,390 

8. คณะวิทยาการ 1. ไมระบุหลักสูตร  - 500 1,000 1,000 1,000 

จัดการ รวมนักศึกษา - 500 1,000 1,000 1,000 

 บุคลากร - 3 5 5 5 

 รวมนักศึกษาและบุคลากร - 503 1,005 1,005 1,005 

9. วิทยาลัย หลักสูตรเดิม      

นานาชาต ิ 1. ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก       

 1) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม 120 240 360 480 480 

 2) ศิลปบัณฑิต การออกแบบสื่อสารดิจิทลั - - - 50 100 

 2. ระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก      

 1) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว - 20 40 40 40 

 2) ธุรกิจระหวางประเทศ - 20 40 40 40 
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คณะวิชา/หนวยงาน หลักสูตรที่คาดวาจะเปดสอน 
จํานวนการรับนักศึกษา (ปการศึกษา) 

58 59 60 61 62 

 หลักสูตรใหม      

 1. ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร คือ การจัดการมรดกทาง - - 60 120 180 

 ศิลปวัฒนธรรม      

 รวมนักศึกษา 120 280 500 730 840 

 บุคลากร 15 20 30 45 50 

 รวมนักศึกษาและบุคลากร 135 300 530 775 890 

10. บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรเดิม      

 1. ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร คือ สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 30 60 60 60 60 

 หลักสูตรใหม      

 1. ระดับปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก            

 1) การออกแบบและศิลปะเสียง 20 40 40 40 40 

 2) อนุรักษศิลป 15 30 30 30 30 

 3) การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศทางวัฒนธรรม 15 30 30 30 30 

 รวมนักศึกษา 80 160 160 160 160 

 บุคลากร 5 5 5 5 5 

 รวมนักศึกษาและบุคลากร 85 165 165 165 165 

11. มหาวิทยาลัย หลักสูตรใหม      

ศิลปากร 1) หลักสูตรการออกแบบยานพาหนะ     - 60 120 180 240 

(ตามแผน 2) หลักสูตร Facility Management - 60 120 180 240 

ยุทธศาสตร) รวมนักศึกษา - 120 240 360 480 

 บุคลากร - 2 2 2 2 

 รวมนักศึกษาและบุคลากร - 122 242 362 482 

12. สํานัก บุคลากร 3 3 3 3 3 

หอสมุดกลาง รวมบุคลากร 3 3 3 3 3 

13. ศูนย บุคลากร 3 3 3 3 3 

คอมพิวเตอร รวมบุคลากร 3 3 3 3 3 

รวมทั้งหมด  รวมนักศึกษา 1,245 3,408 5,586 7,134 7,484 

 บุคลากร 91 159 183 198 203 

 รวมนักศึกษาและบุคลากร 1,336 3,567 5,769 7,332 7,687 
 

*สรุปขอมูล ณ มกราคม 2558 โดยขอมูลคณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยนานาชาติ ใช
ขอมูลจากผลการสํารวจเดิม (มกราคม 2557) 
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อยางไรก็ตาม จากการที่สวนขยายการจัดการศึกษา (City campus) อยูในทําเลที่ต้ังที่มี
ความเหมาะสม มีความสะดวกในการเดินทาง ผลผลิตอีกสวนหน่ึงที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการและการ
ดําเนินงานสวนขยายการจัดการศึกษา (City campus) ยังครอบคลุมถึงการเปนสถานที่แสดงผลงาน (Outlet) 
ทางวิชาการ การออกแบบและการสรางสรรคของนักศึกษา คณาจารย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
รวมทั้งเปนแหลงใหบริการทางวิชาการแกสังคมที่สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิง 
การจัดการประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการทางวิชาการ  

3. แผนความตองการใชพื้นที่ของคณะวิชาและหนวยงาน โดยสํารวจความตองการใชพื้นที่
ของผูประสงคใชงานเพื่อจัดการศึกษาและกิจกรรมในสวนอื่นๆ เมื่อเดือนตุลาคม 2557 พบวามีคณะวิชา/
หนวยงานที่แสดงความประสงคในการใชพื้นที่  ดังน้ี 

 

คณะวิชา/หนวยงาน 
ประมาณการความตองการใชพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

รวมท้ังสิ้น ถาวร ใชพ้ืนท่ีรวม 

1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 6,072 3,440 2,632 

2. คณะมัณฑนศิลป 480 430 50 

3. คณะอักษรศาสตร 270 100 170 

4. คณะเภสัชศาสตร 610 100 510 

5. คณะวิศวกรรมศาสตรฯ 644 444 200 

6. คณะสัตวศาสตรฯ 100 - 100 

7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 5,830 5,830 - 

8. คณะวิทยาการจัดการ* 2,500 2,500 - 

9. วิทยาลัยนานาชาติ* 5,100 5,100 - 

10. บัณฑิตวิทยาลัย 480 480 - 

11 วิทยาลัยนวัตกรรม 2,000 2,000 - 

12. ศูนยคอมพิวเตอร 350 200 150 

13. สํานักหอสมุดกลาง 200 200 - 

14. สํานักงานพื้นที่สวนขยาย ฯ 200 200 - 

พ้ืนท่ีรวม 24,836 21,024 3,812 

หมายเหตุ : * ขอมูลที่คณะวิชาจัดสงใหเมื่อเดือนมกราคม 2557 
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4. การใหบริการวิชาการ 
นอกจากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรทั่วไป พื้นที่สวนขยายจัดการศึกษายังมีพันธกิจใน

การใหบริการวิชาการ ซึ่งการดําเนินกิจกรรมดังกลาวจะเปนทั้งในรูปแบบของการใหบริการโดยไมเสียคาใชจาย
และการใหบริการแบบเก็บคาใชจาย โดยการจัดหลักสูตรใหการอบรมทั้งในและนอกเวลาราชการ ในทุก
ระดับช้ัน ตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งและเปนที่รูจักในตลาดวิชาการ โดยเฉพาะดานศิลปะและ
การออกแบบ ดานบริหารธุรกิจ เชน การออกแบบผลิตภัณฑ การเขียนสีนํ้า ดนตรีสําหรับเด็ก การอนุรักษภาพ  
การผลิตสื่อ เปนตน ซึ่งหลักสูตรดังกลาวจะชวยสนับสนุนใหคณะวิชาสามารถสรางรายไดและเปนการ
ประชาสัมพันธถึงจุดแข็งและสงเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลยัใหมีความโดดเดนและชัดเจนย่ิงข้ึน 

5. การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ดวยความเปนเลิศทางดานศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยจึงเนนใหเกิดการเผยแพร

ผลงานศิลปะและการออกแบบสูภายนอกอยางกวางขวาง การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการที่เกี่ยวของกับ
งานศิลปะและการออกแบบจากนักศึกษา คณาจารย และผูมีช่ือเสียงในเรื่องดังกลาว หมุนเวียนตอเน่ืองกันไป 
จะชวยสนับสนุนใหพื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนศูนยกลางของศิลปะแหงใหม  
ที่สามารถดึงดูดใหผูสนใจไดเขามาใชบริการ โดยมหาวิทยาลัยมุงหวังใหพื้นที่แหงน้ีเปน Creative City ดังเชน  
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค 

6. ประมาณการงบประมาณในเบื้องตน 
ในระยะแรกของการดําเนินงานโครงการจัดต้ังพื้นที่สวนขยายจัดการศึกษา (City 

Campus) จะมีงบประมาณสําหรับการบริหารงานจากสวนแบงคาธรรมเนียมการศึกษา รายไดจากการใหเชา
พื้นที่และรายไดจากสวนแบงการใหบริการวิชาการ โดยเฉลี่ยในระยะเวลา 5 ป (งบประมาณ พ.ศ. 2559- 
2563) ปละ 30,000,000 บาท และมีรายจายในการบริหารงาน พัฒนา บํารุงรักษาพื้นที่ ประกอบดวย          
คาสาธารณูปโภค คาจางบุคลากร คาตอบแทนใชสอย วัสดุ สมทบจายคากอสรางอาคาร และต้ังคืนเงินยืมสภา
มหาวิทยาลัย โดยเฉลี่ยในระยะเวลา 5 ปแรก ปละ 28,000,000 บาท ซึ่งงบประมาณในสวนดังกลาวสามารถ
จัดการดูแลพื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษาไดดวยตนเอง   

7. รูปแบบการบริหารงาน 
จากการบริหารงานที่มีอยูเดิมของมหาวิทยาลัยพบวา คณะวิชามีการเติบโตอยางเข็มแข็ง 

โดยเฉพาะการบริหารงานของคณะวิชาทางวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่มีการจัดทําหลักสูตรในรูปแบบ
โครงการพิเศษ ซึ่งอาจไดรับงบประมาณเงินแผนดินสนับสนุนเพียงเล็กนอย หากสามารถบริหารงานภายใน
คณะวิชาของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยซึ่งทําหนาที่สนับสนุนและลงทุนใหแกคณะ
วิชาเหลาน้ีในระยะแรกมีรายรับที่คอนขางคงที่ และในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจตองเผชิญกับภาวะงบประมาณ
ไมเพียงพอตอการบริหารจัดการในดานตางๆ อันจะสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการกาวสูความเปน
สากลและเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค ทั้งน้ี การจัดต้ังสวนขยายการจัดการศึกษา (City 
Campus) จําเปนตองมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงาน ซึ่งการบริหารงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรใน
ปจจุบันมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดําเนินการอยู 2 ลักษณะ คือ   

1) การบริหารจัดการโดยคณะวิชา เปนการบริหารงานที่ผูบริหารหรือคณะกรรมการของ
คณะวิชาเปนผูพิจารณาจัดสรร กํากับ ดูแลงบประมาณรายไดของตนเองใหเปนตามนโยบายหรือแนวทางที่
คณะวิชากําหนด ตลอดจนกํากับดูแลดานหลักสูตรดวยตนเอง การบริหารงานในรูปแบบน้ีจะเปนคณะวิชาที่
ต้ังอยูที่วังทาพระและวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดยมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณในการบริหารงาน
จากคาบํารุงมหาวิทยาลัยตามจํานวนนักศึกษาที่มีอยู  
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2) การบริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกัน โดยคณะวิชาจัดสรรงบประมาณในสัดสวน
รอยละ 20 ของรายได ใหแกสวนกลางเพื่อใชในการบริหารจัดการสวนกลางที่คณะวิชาตองรับผิดชอบดูแล  
การบริหารงานในลักษณะน้ีเกิดจากการแกไขปญหาการจัดหางบประมาณรองรับการพัฒนาคณะวิชาที่เกิดข้ึน
ภายหลังซึ่งมีสถานภาพเปนหนวยงานในกํากับ ซึ่งมีความจําเปนตองจัดหางบประมาณสนับสนุนการบริหาร
จัดการคณะวิชา พรอมกับรองรับหนวยงานที่จัดต้ังใหมสําหรับรองรับการดูแลรับผิดชอบวิทยาเขตแหงใหมที่มี
ขอจํากัดดานงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งการบริหารงานในรูปแบบน้ีจึงใชกับคณะวิชาที่ต้ังอยูใน      
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ทั้งน้ี รูปแบบการบริหารจัดการทั้ง 2 ลักษณะ คณะวิชาจะมีรายไดของตนเองที่สูงกวา
รายจายในการนําไปพัฒนาดานตางๆ และมีแนวโนมที่รายรับจะขยายตัวอยางตอเน่ือง ขณะที่มหาวิทยาลัยมี
ภาระคาใชจายที่สูงกวาคณะวิชา และยังใหการสนับสนุนการดําเนินงานในสวนอื่นดวยงบประมาณที่มีอยาง
จํากัด ดังน้ัน เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมและสนับสนุนการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดต้ังพื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) จึงไดมีการศึกษาแนวทางรูปแบบ
การบริหารงานที่จะเกิดประโยชนสูงสุด รองรับตอบริบทการจัดต้ังหนวยงาน และเปนสวนหน่ึงของการ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนตอมหาวิทยาลัยในอนาคต รวมถึงไมสรางผลกระทบตอการไดรับจัดสรร
งบประมาณแผนดินที่มีอยางจํากัด โดยเนนการพึ่งพาตนเองของ City campus เปนหลัก  ซึ่งเปนรูปแบบการ
บริหารงานในรูปแบบที่ 3 

3) การบริหารงานสวนขยายการจัดการศึกษา City Campus 
เน่ืองจากสวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) มีแนวคิดในการเปนหนวยงาน

พึ่งพาตนเองและสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปใชในการสนับสนุนพัฒนาสวนอื่นๆ การบริหารงาน
เปนการผสมผสานระหวางรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 ซึ่งกําหนดใหใชทรัพยากรรวมกัน และมีงบประมาณใน
การบริหารในหนวยงานโดยคณะวิชาที่เขาใชพื้นที่จะจัดสรรรายรับคาธรรมเนียมการศึกษาของจํานวนนักศึกษา
ที่เขาเรียนในสถานที่น้ีใหแกหนวยงานสวนขยายน้ีสําหรับการบริหารจัดการ ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจจะ
จัดต้ังหนวยงานสําหรับจัดการศึกษาเปนของสวนกลางเพื่อบริหารหลักสูตร ซึ่งเปนเสมือนคณะวิชาในรูปแบบที่ 
1 โดยเงินรายรับที่คงเหลือในแตละรอบปงบประมาณจะจัดสรรเปนงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัยในสัดสวน
รอยละ 50 อันจะทําใหมีรายไดในการบริหารที่เพียงพอและสามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้งงบประมาณที่ไดรับ
สามารถนําไปใชบริหารมหาวิทยาลัย 

ทั้งน้ี รายรับเพื่อการบริหารงานของสวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) จะ
รับผิดชอบดูแลโดยมหาวิทยาลัย ภายใตสังกัดสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  

รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการภายในของ City Campus ที่นําเสนอน้ี เปนการนํา
ขอจํากัดและปญหาจากการบริหารในรูปแบบเดิมที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยูแลว มาพัฒนาและปรับปรุงให
เปนแนวทางการบริหารงานที่จะนํามาซึ่งงบประมาณ ในการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเกิดข้ึนอยาง
ย่ังยืน 

อน่ึง จากรูปแบบการบริหารจัดการสวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) ดังกลาว 
สามารถวิเคราะหประโยชนที่คณะวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากรจะไดรับทั้งโดยทางตรงและทางออม ดังน้ี 

1. สวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการบูรณาการ
องคความรูทางดานศาสตรและศิลประหวางคณะวิชาตางๆ เพื่อใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรคในรูปแบบ
หลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการที่สอดคลองเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในศตวรรษที่ 21  
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2. ในกรณีที่คณะวิชาที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตตางๆ ของมหาวิทยาลัยมีความ
ประสงคจะขยายโอกาสการจัดการเรียนการสอนที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน สวนขยายการจัดการศึกษา (City 
Campus) จะเปนพื้นที่รองรับการขยายโอกาสดังกลาว โดยคณะวิชาไมตองจัดสรรงบประมาณดานกายภาพ
และสิ่งอํานวยความสะดวกในจํานวนที่สูง ซึ่งจะเปนการลดคาใชจายตนทุนการจัดการเรียนการสอน และ
ปองกันแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอนนอกที่ต้ังใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. การขยายโอกาสการจัดการเรียนการสอนไปยังสวนขยายการจัดการศึกษา (City 
Campus) เปนการกระจายความเสี่ยงและแกไขปญหาและขอจํากัดดานการจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขต
ตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง ปญหาและขอจํากัดดานการเดินทางของนักศึกษา หอพักนักศึกษา สิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนกานสอน โดยนักศึกษายังคงไดรับความรู ทักษะทางวิชาการ และการวิจัย ที่อยูบนมาตรฐาน
การศึกษาเดียวกันกับการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตตางๆ 

4. คณะวิชามีโอกาสและชองทางในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ผลงานศิลปะและงาน
สรางสรรคสูสาธารณชน เน่ืองจากทําเลที่ต้ังของสวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) อยูในพื้นที่
ศูนยกลางการแสดงและการจัดนิทรรศการตลอดป ประกอบกับช่ือเสียงทางดานวิชาการ ศิลปะและการ
ออกแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากร ยอมเปนปจจัยสําคัญในการดึงดูดความสนใจของสังคมและสาธารณชนให
เขามาเย่ียมชมผลงานทางวิชาการ ผลงานศิลปะและงานสรางสรรค 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป โดยมีขอเสนอแนะให
ผูบริหารไปพิจารณา เชน ดานบุคลากรที่จะอํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษาดานระบบเครือขาย เปนตน 
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  

ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
 ไมม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม 

 ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปดหลักสูตร 
 ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตาง  ๆ
 ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง  ๆ
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตาง  ๆ
 ไมม ี
   
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ

สถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ฉบับใหม) 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ไดพิจารณาแลว 
เห็นวา (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันวาแตล สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส (ฉบับใหม) มีรายละเอียดคอนขางมาก จึงขอใหผูบริหารทุกทานพิจารณาทบทวน (ราง) ขอตกลง
ดังกลาวเพื่อหารือในการประชุมคณบดีอีกครั้ง กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป ทั้งน้ี ที่ประชุม           
มีขอสังเกตเพื่อใหมหาวิทยาลัยหารือกับสถาบันวาแตลในดานการบริหารจัดการหลักสูตร วิธีการจัดการเรียน
การสอน กระบวนการรับนักศึกษา จํานวนรับนักศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งกฎเกณฑและขอบังคับ
ตางๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนรวมกัน น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ฉบับใหม) อีกครั้ง 

อน่ึง รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัย
ไดเสนอ (ราง) ขอตกลงดังกลาวไปยังกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งอยูระหวาง
การพิจารณาในรายละเอียดของ (ราง) ขอตกลงดังกลาว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะไดหารือกับสถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
เกี่ยวกับ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันวาแตล สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส พรอมทั้งขอสังเกตจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 หารือกับ
สถาบันวาแตล ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ 2558 กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป พรอมดวย 
ขอความเห็นของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ ภายหลังเมื่อไดรับเรื่องคืนมาแลว 

            
ปดประชุมเวลา 11.20 น. 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


