รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 14/2559
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
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ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
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รศ.ดร.เกษร
รศ.ดร.ปานใจ
ผศ.ฉัตรชัย
อ.ดร.ปรมพร

จันทรศิริ
ธารทัศนวงศ
เผาทองจีน
ศิริกุลชยานนท

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการหอศิลป

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1.
2.
3.
4.
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รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดาวลอย
ผศ.ดร.เชาวรีย
รศ.ดร.วศิน
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.วรางคณา
ผศ.ดร.มาเรียม
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล
รศ.ดร.พิทักษ
อ.มานพ
ผศ.ดร.ศักดิพันธ

เขียววิชัย
กาญจนมณีเสถียร
อรรถลังรอง
อิงคพัฒนากุล
เกาศัลย
นิพัทธสุขกิจ
นิลพันธุ
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
คงชุม
ศิริวงศ
เอี่ยมสะอาด
ตันวิมลรัตน

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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14. ผศ.ดร.อริศร
15. รศ.ดร.บุญศรี

เทียนประเสริฐ
จงเสรีจิตต

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย

คุณค้ําชู

ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.นนท

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. อ.ดร.สุภาพ
2. ผศ.ดร.ธงชัย

เกิดแสง
เตโชวิศาล

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร

อยูยืนยง
บรรณวิทยกิจ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.สืบสกุล
2. อ.ดําริห

ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.00 น.
เรื่องตางๆ ดังนี้

เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2559
เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบพระราชบัญญัติ/ประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง

ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้
1. วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ป ระสงค ข อแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาปลาย
ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 913 105 Creative Thinking ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคาระดับคะแนนผลการศึ กษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ
แลว
2. คณะวิ ท ยาการจั ด การประสงค ข อแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาต น
ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 766 313 บัญชีเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจโรงแรม กลุม 1202
ของนักศึ กษาจํ านวน 1 ราย เนื่ องจากนั กศึกษาปว ยจึงขาดสอบปลายภาค และภายหลั งนั กศึ กษาได ส อบ
เรียบรอยแลว อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจึงไดแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
3. คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารประสงค ข อแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการใหคาระดับผลการศึกษา ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 จํานวน 2 รายวิชา คือ
3.1 รายวิชา 800 307 Basic Digital Photography กลุม 1302 ของนักศึกษาจํานวน
1 ราย
3.2 รายวิชา 802 108 Basic Animation กลุม 1301 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
4. คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนและใหคาระดับผลการศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึ กษาของคณะวิทยาการ
จัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะศึกษาศาสตรแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษา
หรือผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง

ด ว ยสํ า นั ก งาน ก.พ. ได จั ด ทํ า รายงานผลการสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถทั่ ว ไป
ในปการศึกษา 2558 เพื่อสรรหาและบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชี พ (ปวช.) ประกาศนียบั ตรวิ ชาชี พเทคนิค (ปวท.) อนุปริ ญญา ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.)
ปริญญาตรี และปริญญาโท และใหเวียนแจงรายงานผลการสอบดังกลาวไปยั งสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงทราบ
เพื่อใหนําขอมูลไปใชประโยชนในการวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป นั้น
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงไดสงรายงานผลการสอบเพื่อวัด
ความรู ความสามารถทั่ ว ไปของผู สํ าเร็ จ การศึ กษาหรื อผู ที่กําลั ง จะสํ าเร็ จ การศึ กษาจากสถาบั น อุ ด มศึ กษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปการศึกษา 2558 มายังมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ หาก
มหาวิทยาลัยประสงคขอรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม ขอใหติดตอไปยังสํานักงาน ก.พ. ศูนยสรรหาและเลือกสรร
อนึ่ง รายงานผลการสอบดังกลาวสามารถสะทอนคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยได
สวนหนึ่ง แตไมใชทั้งหมด เนื่องจากเปนผลสอบเฉพาะวิชาความสามารถทั่วไปตามเกณฑของสํานักงาน ก.พ.
ควบกับวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งไมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหรือสาขาวิชาที่เรียน สําหรับผูที่มีความ
ประสงคจะเขารับราชการเทานั้น ดังนั้น การนําขอมูลไปใชอางอิงจึงตองทําความเขาใจในประเด็นนี้ดวย
ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหกําหนดเปนตัวชี้วัด เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดรวมกัน
พิจารณาหารือในการยกระดับเพื่อประโยชนของนักศึกษาตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ตอไป

ที่ประชุมรับทราบ และใหเวียนแจงไปยังคณะวิชา กองบริการการศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย

ทั้งนี้ กองกิจการนักศึกษาไดวางแผนเพื่อจัดโครงการสําหรับการเตรียมความพรอมในการสอบ
เพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปเพื่อสรรหาและบรรจุบุคคลเข ารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ทั้งระดับ
ปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งอยูระหวางดําเนินการ และจะได ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ
ลวงหนาตอไป
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

5
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง

ดวยกองบริการการศึกษาประสงคขอปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมี
สาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาใหมในขอ 6.3.2.3 วิชาที่กําหนดโดยคณะโบราณคดี จํานวน 2
รายวิชา คือ
1. รายวิชา 355 116 สันสกฤตศึกษาในโบราณคดีและประวัติศาสตรไทยและอาเซียน
2. รายวิชา 355 117 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ.
2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และการพัฒนามนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ดว ยคณะศึ กษาศาสตรป ระสงค ขอปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รศึ กษาศาสตรดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
1. ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยเริ่ม
ใชตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 เปนตนไป ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.ศิริณา จิตตจรัส*
1. รองศาสตราจารย ดร.ศิริณา จิตตจรัส*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย*
2. อาจารย ดร.จิตตรา มาคะผล*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร
4. รองศาสตราจารยสุพัตรา ชุมเกตุ
4. อาจารย ดร.พีรเทพ รุงคุณากร*
5. อาจารย ดร.ศรีสวาง เลี้ยววาริณ
5. อาจารย ดร.นันทวัฒน ภัทรกรนันท
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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2. ขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
3. ขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดในหมวดที่ 4 ผลการเรี ย นรู กลยุ ท ธ ก ารสอนและ
การประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) จํานวน 23 รายวิชา
ขอ 2-3 เริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะวิ ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุง
แกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรฉาย ทองปน*
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรฉาย ทองปน*
2. รองศาสตราจารยอาชาไนย บัวศรี*
2. อาจารย ดร.ศราวุธ ภูไพจิตรกุล
3. รองศาสตราจารยมาณพ ปานะโปย
3. รองศาสตราจารยมาณพ ปานะโปย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูนทรัพย ตรีภพนาถกูล 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูนทรัพย ตรีภพนาถกูล*
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ
6. อาจารย ดร.อํานาจ สิทธัตตระกูล
6. อาจารย ดร.อํานาจ สิทธัตตระกูล
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแต เดือนสิงหาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
11/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี*
1. อาจารย ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี*
2. รองศาสตราจารย ดร.นพรุจ ศักดิ์ศิร*ิ
2. รองศาสตราจารย ดร.นพรุจ ศักดิ์ศิร*ิ
3. รองศาสตราจารยพงษพิษณุ ภักดีณรงค*
3. รองศาสตราจารยพงษพิษณุ ภักดีณรงค*
4. รองศาสตราจารยเอกวรธัช วิชชุวาณิชย
4. อาจารย ดร.วิณาวดี มวงอน
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สฤษดิ์ สืบพงษศิริ
5. อาจารย ดร.มูฮําหมัด นิยมเดชา
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่
12/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.1

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะวิ ทยาศาสตร ไ ด เ สนอหลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559
เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2559 ได พิจ ารณาให ความเห็ น ชอบหลั กสู ตร โดยมี ขอเสนอแนะให ป รั บ แก ในบางประเด็ น ทั้ งนี้
คณะวิทยาศาสตรไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง ประจําป
การศึกษา 2559 “โครงการรับตรง ปการศึกษา 2559 เพิ่มเติม”

สรุปเรื่อง

ตามมติ ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2558 เมื่อวัน อังคารที่ 22 กันยายน 2558 ไดใหความ
เห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2559 นั้น
เนื่องจากการคัดเลือกดังกลาวมีจํานวนนักศึกษานอยกวาเปาหมาย คณะโบราณคดีจึงประสงค
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2559 “โครงการรับตรง
ปการศึ กษา 2559 เพิ่ มเติม ” ซึ่งได ผ านความเห็น ชอบจากที่ป ระชุ มคณะกรรมการประจํ าคณะโบราณคดี
วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยกําหนดรับ
นักศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 45 คน แบงเปน 3 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาภาษาไทย
จํานวน 15 คน
2. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
จํานวน 10 คน
3. สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น
จํานวน 20 คน
ทั้งนี้ กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบหลักสูตรที่เปดรับและแผนการรับนักศึกษาแลว
อนึ่ ง ได กํ า หนดรายละเอี ย ดค า ใช จ า ยในการสอบคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาไว ใ นโครงการแล ว
ซึ่งกองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ
ของโครงการไม เกิ นอั ตราที่ กํ าหนดไว ตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรว าด วยการเบิ กจ ายเงิ นรายได ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณบดี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี
โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2559 “โครงการรับตรง ปการศึกษา 2559 เพิ่มเติม” ตามที่คณะโบราณคดี
เสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการกําหนดนโยบาย
และวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง

ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่ 384/2559 ลงวั น ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการกํ า หนดนโยบายและวางแผนโครงการพั ฒ นาทั ก ษะและผลการเรี ย นรู ด า นภาษาอั ง กฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ กองบริการการศึกษา
ประสงคขอเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและ
ผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 ราย ดังนี้
ลําดับที่ 8 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะอักษรศาสตร
กรรมการ
เปน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอักษรศาสตร
กรรมการ
ลําดับที่ 19 หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี
กรรมการ
เปน หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี
กรรมการ
ลําดับที่ 21 หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร
กรรมการ
เปน หัวหนาสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ
กรรมการ
คณะศึกษาศาสตร
ลําดับที่ 22 หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
เปน หัวหนาสาขาภาษา คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการ
กําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1
สรุปเรื่อง

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนวารสารดํารงวิชาการ
คณะโบราณคดี พ.ศ. ....

ดวยคณะโบราณคดีประสงคจะจัดทํา ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนวารสาร
ดํารงวิชาการ คณะโบราณคดี เพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชจายเงินกองทุน ตลอดจนรองรับการบริหาร
จัดการและการดําเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับวารสารดํารงวิชาการ คณะโบราณคดี
ในการนี้ คณะโบราณคดีไดเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยกองทุนวารสารดํารงวิชาการ คณะโบราณคดี พ.ศ. .... ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
กองทุนวารสารดํารงวิชาการ คณะโบราณคดี พ.ศ. .... และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง

ตามทีม่ หาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต พ.ศ. 2558 โดยกํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาปกติ
ในภาคการศึกษาปกติ ของกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร -มนุษยศาสตร คณะโบราณคดี สาขาวิช าโบราณคดี
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ หรือสาขาวิชามานุษยวิทยา แบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 17,000 บาท
ซึ่งเปนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่สูงกวาอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของสาขาวิชาอื่นในกลุมเดียวกัน
เนื่องจากเปนสาขาวิชาเฉพาะดานที่เนนการปฏิบัติ ทําใหมีคาใชจายสําหรับการออกศึกษานอกสถานที่ นั้น
ในการนี้ คณะโบราณคดีไดเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น
พ.ศ. 2559 โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2559 แล ว ซึ่ ง เป น หลั ก สู ต รที่ เ น น การปฏิ บั ติ แ ละการออกศึ ก ษานอกสถานที่ จึ ง ประสงค กํ า หนดอั ต รา
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายของสาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น ภาคการศึกษาละ 17,000 บาท
ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑ ในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของคณะโบราณคดีตามขอบังคับดังกลาว
ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และกองนิติการไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย ศิลปากรวาดว ยอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนึ ่ง ที ่ป ระชุม คณะกรรมการที ่ป รึก ษาเกี ่ย วกับ นโยบายทางการเงิน ไดมีม ติเ ห็น ชอบให
คณะวิช าที ่ป ระสงคกําหนดอัต ราคา ธรรมเนีย มการศึก ษาเสนอที ่ป ระชุม คณะกรรมการที ่ป รึกษาเกี ่ย วกับ
นโยบายทางการเงินพิจารณากอนดําเนินการจัดทําระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว าดวย
อัตราค าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และใหนําเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย
พิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
โครงการเช าสถานที่อาคารสมบูรณ เพื่ อจัด การเรี ยนการสอนระหวางการ
ปรับปรุงอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ

สรุปเรื่อง

ตามที่อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตรอยูระหวางการปรับปรุงพื้นที่ตามนโยบายปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ในโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร ในป งบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล อ มให เ ป น
ศู น ย ก ลางด า นศิ ล ปะ ดนตรี วั ฒ นธรรมร ว มสมั ย และการออกแบบสร า งสรรค สู ป ระชาคมอาเซี ย น
และแลกเปลี่ยนประสบการณของศิลปนแขนงตางๆ นั้น
ในการนี้ คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร จึ ง ประสงค เ ช า สถานที่ อ าคารสมบู ร ณ เลขที่ 419
ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนสถานที่จัดการเรียนการสอนและ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ระหวางการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
ดั ง กล า ว โดยเบิ ก ค า ใช จ า ยในการเช า สถานที่ แ ละค า สาธารณู ป โภคจากงบประมาณเงิ น รายได (สะสม)
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 1 พิเศษ/2559 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559
ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดมีขอเสนอแนะวา ขอใหที่ประชุมพิจารณาตามที่
กองนิติการเคยมีขอเสนอไว และมีรายละเอียดตามแนวทางที่คณะมัณฑนศิลปเคยดําเนินการมา ซึ่งกองนิติการ
ได เ คยให ค วามเห็ น ไว ว า “เนื่ อ งจากการดํ า เนิ น การดั ง กล า วเป น การจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยในการอนุญาตใหมีการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการเชาสถานที่อาคารสมบูรณเพื่อจัดการ
เรียนการสอนระหวางการปรับปรุงอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ตั้งแต
ปการศึ กษา 2559 เป น ต น ไป จนกว าการปรั บ ปรุ งอาคารคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร จ ะแล ว เสร็ จ และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.5.2

(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Associazione “Amici della Musica” FEDELE FENAROLI Lanciano
(CH) สาธารณรัฐอิตาลี

สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะดุ ริ ย างคศาสตร ได จั ด ทํ าข อ ตกลงความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ Associazione
“Amici della Musica” FEDELE FENAROLI Lanciano (CH) สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อสรางสรรคงานดนตรี
และทํ ากิ จกรรมดนตรี อัน เป นประโยชน ทางวิช าการรว มกั น รวมทั้งผลั กดั นและสงเสริ มความเปน เลิ ศทาง
วิชาการดานดนตรีในประเทศไทย ซึ่งขอตกลงดังกลาวมีระยะเวลา 5 ป และจะสิ้นสุดลงในเดือนพฤศจิกายน
2559 นั้น
ในการนี้ คณะดุริยางคศาสตร ประสงคจะตอสัญญาขอตกลงความรวมมือดังกลาวไปอีกเปน
ระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันลงนาม ซึ่งขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของ
ทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี โดยคณะดุริยางคศาสตรไดเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบเสนอเพื่ อประกอบการพิ จ ารณาการจั ด ทํ าข อ ตกลงความร ว มมื อ กั บ ต า งประเทศ
(MOU และ MOA) โดยไดระบุแผนการดําเนินงานและกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือ
ทางวิชาการอยางตอเนื่องและชัดเจนตามที่ที่ประชุมคณบดีไดเคยใหขอเสนอแนะไว
2. (ราง) MOU สําหรับตออายุขอตกลง ฉบับภาษาอังกฤษ
3. (ราง) MOU สําหรับตออายุขอตกลง ฉบับภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
4. ประวัติของ Associazione “Amici della Musica” FEDELE FENAROLI Lanciano
(CH) สาธารณรัฐอิตาลี
5. สรุปกิจกรรมความรวมมือที่ไดมีการดําเนินงานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา (ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2554 – เดือนพฤศจิกายน 2559)
ทั้ งนี้ ได ผ า นการเวี ย นขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการดํ าเนิ น งานด า นวิ เ ทศสั ม พั น ธ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559
อนึ่ง เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนทีจ่ ะดําเนินการตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Associazione “Amici della Musica” FEDELE FENAROLI Lanciano (CH)
สาธารณรัฐอิตาลี และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.5.3

(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
National Pingtung University of Science and Technology ไตหวัน

สรุปเรื่อง

ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคจะจัด ทําขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการกับ National Pingtung University of Science and Technology ไตหวัน เพื่อใหเกิดมิตรภาพ
ความร วมมือด านการวิจั ยทางวิ ชาการและการศึ กษารว มกัน ระหวางสองสถาบั น ซึ่ง ข อตกลงดังกล าวเป น
ขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป
นับตั้งแตวันลงนาม โดยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
ดังนี้
1. แบบเสนอเพื่ อประกอบการพิ จ ารณาการจั ด ทํ าข อ ตกลงความร ว มมื อ กั บ ต า งประเทศ
(MOU และ MOA) โดยไดระบุแผนการดําเนินงานและกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือ
ทางวิชาการอยางตอเนื่องและชัดเจนตามที่ที่ประชุมคณบดีไดเคยใหขอเสนอแนะไว
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ฉบับ
3. (ราง) MOU ฉบับภาษาไทย จํานวน 2 ฉบับ โดยมีผูรับรองการแปล
4. ประวัติของ National Pingtung University of Science and Technology ไตหวัน
5. รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Ranking) ของ National Pingtung University of
Science and Technology ไตหวัน
ทั้ งนี้ ได ผ า นการเวี ย นขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการดํ าเนิ น งานด า นวิ เ ทศสั ม พั น ธ
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
อนึ่ง เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนทีจ่ ะดําเนินการตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ National Pingtung University of Science and Technology ไตหวัน และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.4
สรุปเรื่อง

การติดตามขอมูล มคอ.3 และ มคอ.5 จากระบบ TQF

ตามที่คณะวิทยาศาสตรไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 เพื่อรับการ
ตรวจประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต ร ซึ่ ง ต อ งใช ข อ มู ล มคอ.3 และ มคอ.5 ของรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษา
คณะวิทยาศาสตรไดลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา นั้น
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เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรไมสามารถสืบหาขอมูล มคอ.3 และ
มคอ.5 ของรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีบางรายวิชาจากระบบ TQF เพื่อใชในการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรได
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ม อบหมายให ค ณะวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษา
คณะวิทยาศาสตรไดลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาเรงดําเนินการสง มคอ.3 และ มคอ.5 ใหคณะวิทยาศาสตร
กอนวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ.7
เพื่อใชในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตอไป สําหรับรายวิชาในหลักสูตรป พ.ศ. 2535 2547 และ 2550
ใหจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามหัวขอในแบบฟอรม มคอ.3
และ มคอ.5 เทาที่จะสามารถทําได
ทั้งนี้ หลักสูตรใดที่พนระยะเวลาของหลักสูตรแลวและไมมีนักศึกษาคงคางอยู จะไมสามารถ
เปดสอนรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรนั้นไดอีก
ระเบียบวาระที่ 4.5.5
สรุปเรื่อง

การปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2557-2563 ครั้งที่ 1/2559

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ไดใหความ
เห็นชอบแผนหลักสูตรและเปาหมายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557-2563
(ครั้งที่ 2/2558) นั้น
ในการนี้ กองแผนงานไดเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557-2563 ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559
ดังนี้
1. แนวทางประกอบการพิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษาของคณะวิชา เพื่อใหไดแผนการ
รับนักศึกษาในระดับตางๆ และสอดคลองตามแนวทางทีส่ ภามหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
1.1 คณะวิชาควรพิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษาระดับคณะวิชาใหอยูในจํานวนที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
1.2 สัดสวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา ในระดับคณะวิชาใหสอดคลอง
กับสัดสวน 70 : 30 หรือใกลเคียงกับสัดสวนดังกลาวตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.3 ผลการรั บ นั ก ศึ ก ษาย อ นหลั ง 3 ป ในสาขาวิ ช าที่ ข อปรั บ แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับจํานวนรับที่กําหนดไวในแผนการรับนักศึกษาเดิม
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา และภาระงานสอนของอาจารยในสาขาวิชา/หลักสูตรนั้นๆ
ตองไมสูงกวาเกณฑทกี่ ําหนดไว
1.5 ความตองการของตลาดแรงงาน การไดงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา คุณภาพ
ของบัณฑิต และความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
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1.6 การเปดสอนหลักสูตรเดียวกันในสถาบันอุดมศึกษาอื่น จํานวนนักศึกษาที่มีการเปด
สอนในสาขาวิชาหลักสูตรเดียวกันของสถาบันการศึกษาอื่น
ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวของจะไดนําไปบรรจุไวในแบบฟอรมการปรับแผนการรับนักศึกษา
(มศก 102) ตอไป
2. การเสนอขอปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา ดังนี้
2.1 การยกเลิกหลักสูตรใหมของหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร คือ
(1) หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าสารสนเทศศาสตร ท างสุ ขภาพ
กําหนดเป ด การเรี ย นการสอนเดิ ม ป การศึกษา 2559 เนื่ องจากมี จํานวนอาจารย ผู รับ ผิ ดชอบหลั กสู ต ร
ไมเพียงพอตอการดําเนินการของหลักสูตร
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม กําหนดเปด การเรียน
การสอนเดิม ปการศึกษา 2560 เนื่องจากจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวของอาจไม
เพียงพอตอการดําเนินการของหลักสูตร
2.2 การเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาของหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร และเทคโนโลยี อุต สาหกรรมขอเปลี่ ย นแปลงชื่ อสาขาวิ ช า
จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ
คอมพิวเตอร เพื่อใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จาก “Bachelor of Engineering
Electronic and Computer System Engineering” เปน “Bachelor of Engineering Electronics and
Computer System Engineering”
(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี เพื่อให
ชื่อสาขาวิชาสามารถสื่อความหมายที่ทําใหเขาใจไดอยางชัดเจน และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
จาก “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี” เปน “หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี”
คณะโบราณคดีขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาโท
(3) จาก “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา” เปน “หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก”
ระดับปริญญาเอก
(4) จาก “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา” เปน “ ห ลั ก สู ต ร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก”
ทั้งนี้ คณะโบราณคดีไดชี้แจงเหตุผลของการเสนอขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ดังนี้
- ชื่อของสาขาวิชาไมสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน และไมสามารถสื่อ
ใหผูใชบัณฑิตเขาใจเนื้อหาสาระของสาขาวิชา ทําใหหนวยงานตนสังกัดไมอนุมัติใหบุคลากรมาศึกษาตอใน
สาขาวิชาดังกลาวได
- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลว แมเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทย
ไดแตมักมีปญหาที่ผูทรงคุณวุฒิ หรือหนวยงานประเมินวามีคุณวุฒิไมตรงกับสาขาภาษาไทย เปนเพียงสาขาที่
เกี่ ย วข องหรื อไม เกี่ ย วข อง จึ งไม มีแรงจู งใจให มีผู ส นใจเข าศึ กษา โดยเฉพาะอาจารย ระดั บ อุ ด มศึ กษาและ
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มัธยมศึกษาที่มีความประสงคจะศึกษาตอระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งๆ ที่การศึกษาจารึกและเอกสาร
ชวยใหมีความเขาใจพัฒนาของภาษาไทยไดลึกซึ้ง และยังชวยบูรณาการความรูดานจารึกเขากับศาสตรตางๆ
เชน ประวัติศาสตร การแพทยแผนไทย เภสัชศาสตร ใหความเขาใจที่ถูกตองและชัดเจนยิ่งขึ้น สวนความรูเรื่อง
ภาษาตะวันออก เชน ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี ภาษาเขมร และภาษามอญ เปนภาษาที่ชวยเสริมใหเขาใจ
รากเหงาของภาษาไทยไดดียิ่งขึ้น ชวยใหผูศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถนําไปใชในการทํางานตางๆ โดยเฉพาะ
การสอนภาษาและวรรณคดีไทย ในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาไดลึกซึ้งมากขึ้น
- ชื่ อ สาขาวิ ช าที่ ข อเปลี่ ย นแปลงใหม ส อดคล อ งกั บ การให ทุ น การศึ ก ษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แกอาจารยและบุคคลภายนอก อันจะเปนแรงจูงใจใหมีผูเขามา
ศึกษาตอมากขึ้น
2.3 การเปลี่ยนแปลงประเภทหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร จาก “หลักสูตรภาษาไทย”
เปน “หลักสูตรนานาชาติ/อังกฤษ” ดังนี้
คณะโบราณคดีขอเปลี่ยนแปลงประเภทหลักสูตร เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการ
พั ฒ นาคนสู สั ง คมแห ง การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต และเป น การสร า งเครื อ ข า ยความสั ม พั น ธ ด า นวั ฒ นธรรมกั บ
สถาบันการศึกษาของประเทศตางๆ ในอาเซียนที่สนใจในการศึกษาภาษาสันสกฤต จํานวน 2 หลักสูตร คือ
ระดับปริญญาโท
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ปการศึกษา 2560
ระดับปริญญาเอก
(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ปการศึกษา 2560
คณะเภสัชศาสตรขอเปลี่ยนแปลงประเภทหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ
(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ปการศึกษา
2559
2.4 การเลื่อนกําหนดการเปดรับนักศึกษา เนื่องจากดําเนินการไมทันตามแผน จํานวน 10
หลักสูตร ดังนี้
ที่

คณะวิชา/หลักสูตร

ปริญญาตรี
1. วิทยาลัยนานาชาติ /
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2. วิทยาลัยนานาชาติ/
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตร
3. คณะเภสัชศาสตร/
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชา

ประเภท
หลักสูตร

การดําเนินการเปด
การจัด
ภาคการศึกษา/ปการศึกษา
การศึกษา
เดิม
ใหม

การจัดการธุรกิจบริการระหวางประเทศ นานาชาติ

พิเศษ

1/2559

1/2560

การจัดการการออกแบบรวมสมัย

นานาชาติ

พิเศษ

1/2559

1/2560

ไทย

ปกติ

1/2558

1/2560

เภสัชบําบัด
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ที่

สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาและระบบคอมพิวเตอร

ไทย

ปกติ

1/2558

1/2560

ภาษาอังกฤษ

ไทย

พิเศษ

1/2559

1/2560

การจัดการสารสนเทศ

ไทย

นวัตกรรมการออกแบบประสบการณ
สรางสรรค
ดนตรีและธุรกิจบันเทิง

ไทย

ปกติ
พิเศษ
พิเศษ

1/2559
1/2559
1/2559

1/2560
1/2560
1/2560

ไทย

พิเศษ

1/2561

1/2562

นานาชาติ

พิเศษ

1/2560

1/2561

ไทย

ปกติ

1/2558

1/2560

คณะวิชา/หลักสูตร

ปริญญาโท
4. คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
5. คณะอักษรศาสตร/
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
6. คณะอักษรศาสตร/
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
7. คณะมัณฑนศิลป/
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
8. คณะดุริยางคศาสตร/
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
9. คณะดุริยางคศาสตร/
ดุริยางศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
10. คณะเภสัชศาสตร/
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การดําเนินการเปด
การจัด
ภาคการศึกษา/ปการศึกษา
การศึกษา
เดิม
ใหม

ประเภท
หลักสูตร

สังคีตวิจัยและพัฒนา
เภสัชกรรมคลินิค

ทั้งนี้ ขอใหคณะวิชาทบทวนความพรอมในการเปดหลักสูตรใหม ตามที่ไดรับ ความ
เห็นชอบใหบรรจุไวในแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557-2563
ตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป
2.5 การขอปรับแผนการรับนักศึกษา จํานวน 17 หลักสูตร ดังนี้
คณะวิชา/
หลักสูตร/สาขาวิชา
ปริญญาตรี
1. คณะวิทยาศาสตร/
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส
ที่

2. คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ปการศึกษา
58 59 60 61 62 63

ประเภท การจัด
หลักสูตร การศึกษา
ไทย

ปกติ
พิเศษ

ไทย

ปกติ
พิเศษ

เดิม
ใหม
เดิม
ใหม
เดิม
ใหม
เดิม
ใหม

50
40
20
10
100
70
30

50
40
20
10
100
70
30

50
40
20
10
100
70
30

50
40
20
10
100
70
30

หมายเหตุ
เพื่อใหไดนักศึกษาที่มคี ุณสมบัติ
เหมาะสมในการเขาศึกษา

เปดรับสมัครโครงการพิเศษเพิม่
โดยลดจํานวนรับนักศึกษาโครงการ
ปกติ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
ของภาควิชาเปนไปดวยความ
30 30 30 30 เรียบรอย
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คณะวิชา/
ประเภท การจัด
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตร การศึกษา
3. คณะวิศวกรรมศาสตร
ไทย
ปกติ
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/
พิเศษ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและ
นาโนเทคโนโลยี
ปริญญาโท
4. คณะมัณฑนศิลป/
ไทย
พิเศษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบประสบการณ
สรางสรรค
5. บัณฑิตวิทยาลัย/
ไทย
ปกติ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอนุรักษ
ไทย
พิเศษ
ศิลปกรรม
6. คณะวิทยาศาสตร/
ไทย
ปกติ
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
พิเศษ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
7. คณะวิทยาศาสตร/
ไทย
ปกติ
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา
ที่

8. คณะเภสัชศาสตร/
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมคลีนิค
9. คณะเภสัชศาสตร/
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทาง
เภสัชศาสตร

เดิม
ใหม
เดิม
ใหม
ใหม
เดิม
ใหม

เดิม
ใหม
เดิม
ใหม
เดิม
ใหม
เดิม
ใหม
เดิม
ใหม

ไทย

ปกติ

เดิม
ใหม

ไทย

ปกติ

เดิม
ใหม

ปการศึกษา
หมายเหตุ
58 59 60 61 62 63
60 60 60 60 จํานวนนักเรียนสายสามัญลดลงและ
50 50 50 50 ถาบันการศึกษาหลายแหงเปดสอน
สาขาวิชาทางดานวิศวกรรมวัสดุเพิ่ม
45 45 45 45 มากขึ้น สงผลตอจํานวนนักศึกษาต่าํ
30 30 30 30 กวาแผนการรับนักศึกษา
70 70 70 70
20 20 20 20 20 แนวโนมทีห่ ลังจากเปดหลักสูตรจะมี
20 20 30 30 ผูสนใจเขาศึกษามากขึ้นเนือ่ งจากเปน
ความตองการเรงดวนที่นําพา
เศรษฐกิจประเทศเขาสูกลุมประเทศที่
พัฒนาแลว
- - - - - เปดรับโครงการปกติ เพิม่ เพื่อรองรับ
5 5 5 5 5 ขาราชการและนักศึกษาทีไ่ ดรบั ทุน
20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20
- - - - - เพื่อใหผลการดําเนินการเปนไปตาม
5 5 5 5 5 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรและการ
20 15 15 15 15 ประกันคุณภาพ
15 15 15 15 15
- - - - - เปดรับโครงการปกติเพิม่ เพื่อรองรับ
10 10 10 10 10 นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับ
ปริญญาโททางการศึกษาประเภท
Premium (เดิมรับเฉพาะนักศึกษา
โครงการพิเศษ)
10 15 15 20 20 ปรับเพื่อใหสอดคลองกับจํานวนรับที่
5 5 5 5 5 ระบุในเลมหลักสูตร
10 15 15 20 20 ปรับตามขอเสนอของผูประเมิน
5 5 5 8 8 หลักสูตรฯ ป2557 ใหทบทวน
แผนการรับนักศึกษาซึ่งอาจสูงเกินไป
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คณะวิชา/
หลักสูตร/สาขาวิชา
10. คณะเภสัชศาสตร/
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการทาง
เภสัชศาสตร

ที่

11. คณะเภสัชศาสตร/
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต
สาขาวิชาการคุมครอง
ผูบริโภคดาน
สาธารณสุข
12 คณะเภสัชศาสตร/
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรทาง
สุขภาพ

ประเภท การจัด
หลักสูตร การศึกษา
ไทย
ปกติ เดิม
ใหม

58

ไทย

พิเศษ

เดิม
ใหม

ไทย

ปกติ

ไทย

พิเศษ

เดิม 10
ใหม 10
เดิม ใหม

ปริญญาเอก
13. คณะวิทยาศาสตร/
ไทย
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเคมีอินทรีย
14. คณะวิทยาศาสตร/
นานาชาติ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย
15. คณะเภสัชศาสตร/
ไทย
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม
16. คณะเภสัชศาสตร/
ไทย
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทาง
เภสัชศาสตร
17. คณะเภสัชศาสตร/
นานาชาติ/
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
อังกฤษ
สาขาวิชาวิศว
เภสัชกรรม

ปการศึกษา
หมายเหตุ
59 60 61 62 63
10 15 15 20 20 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตปรับ
5 5 5 8 8 หลักสูตรเปน 6 ป ทําใหแนวโนม
จํานวนผูศ ึกษาตอระดับปริญญาโท
ลดลง ผูทจี่ บปริญญาบัณฑิตมี
แนวโนมทีเ่ ขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกมากกวา
2. ผูจบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
6 ป ที่เรียนตอทันที เปนนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนดี สามารถเขา
ศึกษาในระดับปริญญาเอกได โดย
ไมตองผานระดับปริญญาโท
15 20 20 25 25 จํานวนอาจารยประจําที่สามารถเปน
15 15 15 20 20 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดมี
จํานวนจํากัด ประกอบกับแนวโนม
การเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท
ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป) ไมเพิม่ ขึ้น
10 15 15 20 20 เพื่อใหเกิดการประมาณตัวเลขที่
5 5 5 5 5 เหมาะสมและใกลเคียงความเปนจริง
- - - - - เปดโครงการพิเศษเพื่อเปนโอกาส
20 20 20 20 20 และทางเลือกแกกลุมเปาหมายทีไ่ ม
สามารถเขาศึกษาในวันและเวลา
ราชการ

ปกติ

เดิม
ใหม

5
5

5
5

5
-

5
-

5
-

5 เพื่อดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรจึง
- ของดรับนักศึกษา

ปกติ

เดิม
ใหม

3
3

3
-

3
-

3
-

3
-

3 เพื่อดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรจึง
- ของดรับนักศึกษา

ปกติ

เดิม
ใหม

8 10 10 12 12 จํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาตอใน
5 5 5 5 5 หลักสูตรต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว

ปกติ

เดิม
ใหม

8 10 10 12 12 ปรับใหสอดคลองกับความเปนจริง
3 3 3 3 3

ปกติ

เดิม
ใหม

8 10 10 12 12 จํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาตอใน
3 3 3 3 3 หลักสูตรต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว
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3. การขอบรรจุหลักสูตรใหมในแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2557-2563 โดยคณะวิชาเสนอบรรจุหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาโท
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(1) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ธุ ร กิ จ
กําหนดเปดการสอนปการศึกษา 2560
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและวิทยาศาสตร กําหนดเปด
การสอนปการศึกษา 2560
คณะอักษรศาสตร
(3) หลั ก สู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าภู มิ ศาสตร กํ าหนดเป ด การสอนป
การศึกษา 2561
ระดับปริญญาเอก
คณะอักษรศาสตร
(4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร กําหนดเปดการสอนป การศึกษา
2561
ทั้งนี้ กองแผนงานไดผลกระทบตอการเปดหลักสูตรใหม/ปรับแผน ดังนี้
(1) การปดหลักสูตร/ยกเลิกหลักสูตรใหม
การเสนอยกเลิกหลักสูตรใหมของหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร ไม
มีผลกระทบตอจํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโททีล่ ดลง เนื่องจากมีคณะวิชาเสนอเปดหลักสูตรใหม
(2) เปดหลักสูตรใหม
หลักสูตรที่ขอบรรจุในแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ป
การศึ กษา 2557-2563 เป น ไปตามหลั กเกณฑ การพิ จ ารณาเป ด หลั กสู ต รใหม เ พื่ อบรรจุ ในแผนหลั กสู ต รแผนการรับนักศึกษา
การเป ด หลั ก สู ต รใหม / ปรั บ แผนจะส ง ผลต อ จํ า นวนหลั ก สู ต ร สั ด ส ว น และจํ า นวน
นักศึกษาในภาพรวมของกลุมสาขาและมหาวิทยาลัย โดยเมื่อสิ้นแผนปการศึกษา 2563 จะมีจํานวนหลักสูตร
ทั้งสิ้น 264 หลักสูตร เปนระดับปริญญาตรี 100 หลักสูตร (รอยละ 37.99) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1
หลักสูตร (รอยละ 0.37) ระดับปริญญาโท 105 หลักสูตร (รอยละ 39.77) และระดับปริญญาเอก 58 หลักสูตร
(รอยละ 21.97)
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ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรเมื่อดําเนินการปรับแผน/เปดหลักสูตรใหม

ระดับการศึกษา

แผนหลักสูตรฯ
ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/57
ไทย นานาชาติ รวม

ปริญญาตรี
94
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
ปริญญาโท
100
ปริญญาเอก
46
รวม
240

แผนหลักสูตรฯ
ตามมติที่ประชุมคณบดี
ครั้งที่ 21/58

หนวย : หลักสูตร

การปรับแผน/เปดหลักสูตรใหม

จํานวนหลักสูตรเมื่อปรับ
แผนฯ ตามที่เสนอ 1/59

เปลี่ยน
ยกเลิก หลักสูตรไทย เปดหลักสูตร
ไทย นานาชาติ รวม
ไทย นานาชาติ รวม
หลักสูตร เปนหลักสูตร ใหม (ไทย)
นานาชาติ
92
8
100
92
8
100

7

101

-

-

1

-

1

8
11
26

108
57
266

96
44
233

8
13
29

104
57
262

2
2

1
2
3

3
1
4

1

-

1

96
43
232

9
15
32

105
58
264

จํานวนนักศึกษารวมตามแผนการรับนักศึกษาปการศึกษา 2557-2563 ในปการศึกษา
2563 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนักศึกษารวมตามแผนทั้งสิ้น 40,326 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 29,592
คน (ร อยละ 73.37) ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณฑิ ต 10 คน (ร อยละ 0.03) ระดั บ ปริ ญญาโท 8,588 คน
(รอยละ 21.30) และระดับปริญญาเอก 2,136 คน (รอยละ 5.30) คิดเปนสัดสวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: ระดับบัณฑิตศึกษา (โดยไมนับรวมจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติ 38,186 คน
เนื่องจากเปนหลักสูตรที่ยกเวนในการนํามาคิดสัดสวน) เปน 71.89 : 28.11 (เปาหมายที่กําหนด 70 : 30)
โดยเมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชาซึ่งกําหนดกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ : สาขาวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร : สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน 0.71 : 2.45 : 1.84 ทั้งนี้ คณะวิชาควรพิจารณา
ทบทวนถึงศักยภาพในการดําเนินการเปดหลักสูตรตางๆ ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่
21/2558 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558
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ตารางการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษารวมในแผนหลักสูตรฯ และการเสนอปรับแผน

หนวย : คน
จํานวนนักศึกษารวม
แผนหลักสูตร แผนหลักสูตร
เมื่อปรับแผน
ตามมติ
ตามมติ
ตามที่เสนอ ครั้งที่ 1/59
ระดับการศึกษา
ที่ประชุมสภา ที่ประชุม
หลัก ปด/ยกเลิก เลื่อนการเปดรับ /
นักศึกษารวม
มหาวิทยาลัย คณบดี ครั้งที่
นักศึกษา
สูตรใหม หลักสูตร ปรับแผนรับนักศึกษา
ไมนับปริญญาตรี
ครั้งที่ 8/57
21/58
รวมทั้งหมด
(ลด)
นานาชาติ
เพิ่ม
ลด
ปริญญาตรี
29,480
29,629
37
29,592
27,452
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
20
10
10
10
ปริญญาโท
8,650
8,601
160
75
98
8,588
8,588
ปริญญาเอก
2,294
2,212
30
106
2,136
2,136
รวม
40,424
40,462
190
75
251
40,326
38,186
สัดสวนจํานวน
นักศึกษารวมปริญญาตรี
: บัณฑิตศึกษา
72.93 : 27.07 71.69 : 28.31
71.89 : 28.11
(ไมนับรวมปริญญาตรี
นานาชาติ)
การปรับแผน/เปดหลักสูตรใหม

จํานวนนักศึกษารวม (ผล) ปการศึกษา 2558 มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 25,714 คน (แผน
28,465 คน) เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 21,229 คน ระดับปริญญาโท 3,590 คน และระดับปริญญาเอก
850 คน คิดเปนสัดสวนนักศึกษารวมระดับปริญญาตรีตอระดับบัณฑิตศึกษา 82.56 : 17.44 (แผน 79.70 :
20.30) คิดเปนรอยละ 90.34 ของแผนที่กําหนด โดยเมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชาซึ่งกําหนดกลุมสาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ : สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร : สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน
0.76 : 2.22 : 2.02 (แผน 0.79 : 2.17 : 2.04)
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
สัดสวนจํานวนนักศึกษารวมปริญญาตรี :
บัณฑิต (ไมนับรวมปริญญาตรีนานาชาติ)

แผนหลักสูตรฯ ปการศึกษา 2558
ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 21/58
22,683
5
4,780
997
28,465

ผลจํานวนนักศึกษารวม
ปการศึกษา 2558
21,229
3,590
850
25,714

79.70 : 20.30

82.56 : 17.44

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
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มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษา
2. การปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา ดังนี้
2.1 การยกเลิกหลักสูตรใหม จํานวน 2 หลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
2.2 การเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา จํานวน 4 หลักสูตร คือ
(1) จาก “Bachelor of Engineering Electronic and Computer System
Engineering” เปน “Bachelor of Engineering Electronics and Computer System Engineering”
(2) จาก “หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวั ส ดุ ขั้ น สู ง และนาโน
เทคโนโลยี” เปน “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี”
(3) จาก “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา” เปน “หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก”
(4) จาก “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา” เปน “หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก”
2.3 การเปลี่ยนแปลงประเภทหลักสูตร จากหลักสูตรภาษาไทยเปนหลักสูตรนานาชาติ/
อังกฤษ จํานวน 3 หลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ปการศึกษา 2560
(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ปการศึกษา 2560
(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ปการศึกษา
2559
2.4 การเลื่อนกําหนดการเปดรับนักศึกษา จํานวน 10 หลักสูตร
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหวางประเทศ
(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการออกแบบรวมสมัย
(3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชบําบัด
(4) หลั ก สู ต รวิ ศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมไฟฟ าและระบบ
คอมพิวเตอร
(5) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(6) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
(7) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบประสบการณ
สรางสรรค
(8) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
(9) หลักสูตรดุริยางศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
(10) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2.5 การขอปรับแผนการรับนักศึกษา จํานวน 17 หลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
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สรางสรรค

(4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบประสบการณ

(5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม
(6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
(7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
(8) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลีนิค
(9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
(10) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
(11) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
(12) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
(13) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีอินทรีย
(14) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย
(15) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(16) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
(17) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม
3. การขอบรรจุหลักสูตรใหมในแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ป
การศึกษา 2557-2563 จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและวิทยาศาสตร
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร
(4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหคณะวิชาพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรตางๆ ใหเปนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษและหลักสูตรพหุวิทยาการ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการเขาศึกษาตอของนักศึกษา รวมถึง
การพิ จ ารณาจั ด ทํ าข อสอบภาษาอั งกฤษสํ าหรั บ การสอบคั ด เลื อกเพื่ อเข าศึ กษาต อของคณะวิ ช าต างๆ ใน
มหาวิทยาลัย
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.6
สรุปเรื่อง

การขอตอสัญญาเชาและเชาพื้นที่เพิ่มเติมของอาคารธนาลงกรณ
จาก บริษัท เจ เอ เรียลตี้ จํากัด สําหรับจัดการเรียนการสอนของคณะมัณฑนศิลป

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ไดเห็นชอบให
คณะมัณฑนศิลปจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ณ อาคารธนาลงกรณ โดยเชาพื้นที่จาก บริษัท เจ เอ
เรียลตี้ จํากัด ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป จนกวาการปรับปรุงพื้นที่ของคณะมัณฑนศิลปจะแลว
เสร็จ นั้น
เนื่องจากจะสิ้นสุดสัญญาเชาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 คณะมัณฑนศิลปจึงประสงคขอตอ
สัญญาเชาและเชาพื้นที่เพิ่มเติมของอาคารธนาลงกรณ จาก บริษัท เจ เอ เรียลตี้ จํากัด สําหรับจัดการเรียนการ
สอนของคณะมัณฑนศิ ลป อีกเป นระยะเวลา 1 ป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะมัณฑนศิ ลป ครั้งที่
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6/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว โดยไดแนบรายละเอียดคาเชา
พื้นทีแ่ ละคาบริการตางๆ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล ว มีมติ ใหความเห็น ชอบการต อสั ญญาเชาและเชาพื้น ที่เ พิ่มเติ ม ของ
อาคารธนาลงกรณ จาก บริษัท เจ เอ เรียลตี้ จํากัด สําหรับจัดการเรียนการสอนของคณะมัณฑนศิลป จนกวา
การปรับปรุงพื้นที่ของคณะมัณฑนศิลปจะแลวเสร็จ และมอบหมายใหคณะมัณฑนศิลปดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.7
สรุปเรื่อง

งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามคํ า สั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่ 614/2559 ลงวั น ที่ 25 พฤษภาคม 2559 ได แต งตั้ ง
คณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ไดใหความเห็นชอบปฏิทินและหลักเกณฑการ
จัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
2559 ไดใหความเห็นชอบประมาณการรายรับและวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
ในการนี้ กองแผนงานไดรายงานขอมูลในสวนของแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายจาก
เงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยไดนําเสนอนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงิน
รายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งไดกําหนดสัดสวนรอยละในการสนับสนุนพัฒนานโยบายดานตางๆ
ดังนี้
1. ดานการพัฒนาบุคลากร ไมนอยกวารอยละ 2
2. ดานกิจกรรมนักศึกษาสวัสดิการและทุนการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5 (ทุนการศึกษาไม
นอยกวารอยละ 3)
3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวารอยละ 2
4. ดานการพัฒนาคณะวิชาไปสูนานาชาติ รอยละ 2
5. ดานการวิจัยและสรางสรรค ไมนอยกวารอยละ 5 ของรายรับโดยไมรวมดอกเบี้ยรับและ
เงินสะสม (จัดทําโครงการ)
ทั้งนี้ รอยละที่กําหนดในขอ 1-4 คํานวณจากงบประมาณเงินรายไดที่ไมรวมงบประมาณการ
บริหารทั่วไป
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงระบบการจัดทํางบประมาณมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีการ
หารือถึงสัดสวนการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดตามแนวทางที่กําหนด โดยพิจารณารวมกับผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณที่ผานมา (พ.ศ. 2558) ตลอดจนปญหา อุปสรรค
ในการบริหารงบประมาณตามนโยบายที่กําหนดไวพบวา วิธีการกําหนดสัดสวนการจัดสรรงบประมาณยังไม
สามารถสะทอนถึงการบรรลุผลตามตัวชี้วัดในระดับตางๆ ไดอยางชัดเจน อีกทั้งการใชจายงบประมาณของ
คณะวิชา/หนวยงานมีความเปนอิสระสูง ไมมีการควบคุมเปาหมายการใชจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด
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สงผลตอการบริหารและติดตามงบประมาณ จึงไดมีขอคิดเห็นและแนวทางในการกําหนดนโยบายการจัดสรร
งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจ า ยจากเงิ น รายได ใ นป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ให
คณะวิ ชา/หนว ยงาน จั ดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรต าง ๆ ที่ มหาวิทยาลัย กําหนดอยางทั่วถึ ง โดยให
คํานึงถึงเปาหมายที่กําหนดผลการดําเนินงานตามเปาหมาย ผลการใชจายที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผานมา ทั้งนี้
งบประมาณที่กําหนดตองครอบคลุมกับคาเปาหมายที่ถายทอดไปตามพันธกิจที่คณะวิชา/หนวยงานรับผิดชอบ
2. ใหคงสัดสวนของการสมทบงบประมาณดานการวิจัยและสรางสรรคไวที่ไมนอยกวารอยละ
5 ของรายรั บ โดยไม ร วมดอกเบี้ ย รั บ และเงิ น สะสม (จั ด ทํ าโครงการ) ทั้ งนี้ ควรผลั กดั น ให เ กิ ด การใช จ าย
งบประมาณในสวนนี้เพิ่มขึ้น และควรนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับการนํางบประมาณในสวนนี้ไปใชจาย เชน
การสนับสนุน/พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เปนตน
3. ให ม หาวิ ทยาลั ย เน น การควบคุ ม ติ ด ตาม และการประเมิ น ผลการใช จ า ยงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรตางๆ ของคณะวิชา/หนวยงาน และรายงาน
ผลตอสภามหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดในยุทธศาสตรและสอดคลองตามที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
4. แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เปนไปเพื่อรองรับการปรับปรุงระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนตอการปรับเปลี่ยนสถานภาพ
การเป น มหาวิ ทยาลั ย ในกํ ากั บ ของรั ฐ ทั้ ง นี้ ส ว นงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แก กองแผนงาน กองคลั ง และศู น ย
คอมพิว เตอร จะไดหารื อรวมกันในการปรับระบบงบประมาณใหมี ความเชื่อมโยงระหวางสวนตางๆ ไดแก
ยุ ท ธศาสตร เป า หมายที่ กํ า หนด ผลการดํ า เนิ น ตามเป า หมาย การจั ด สรรงบประมาณ และการใช จ า ย
งบประมาณเพื่อใหเห็นความสอดคลองระหวางแผนที่กําหนด งบประมาณที่ใช และผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ กองแผนงานไดเสนอที่ประชุมพิจารณาประมาณการรายรับและวงเงินจัดสรรงบประมาณ
รายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วงเงินจั ดสรรงบประมาณรายจ ายจากเงินรายได (โครงการปกติ ) ประจํ า ป พ.ศ. 2560
จํานวนทั้งสิ้น 485,375,300 บาท
2. วงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงิ นรายไดของหนวยงานสวนกลาง ประจําป พ.ศ.
2560 รายรับสวนกลาง จํานวนทั้งสิ้น 342,659,700 บาท
3. วงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงิ นรายได (โครงการพิเศษ) ประจํ าป พ.ศ. 2560
จํานวนทั้งสิ้น 843,544,000 บาท
4. วงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิชา/
หนวยงาน จํานวนทั้งสิ้น 479,383,144 บาท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
2560

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. รับทราบแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2. ใหความเห็นชอบประมาณการรายรับและวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่กองแผนงานเสนอ
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ทั้ งนี้ ขอให ค ณะวิ ช า/หน ว ยงานพิ จ ารณารายงานผลการคํ านวณต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พรอมทั้งขอใหคณะวิชา/หนวยงานเรงดําเนินการสงขอมูลรายละเอียดการ
ปนสวนตนทุนตอหนวยตอหลักสูตรประจําปการศึกษา 2558 มายังมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
ขอแสดงความเสียใจและไวอาลัยตอการถึงแกกรรมของรองศาสตราจารย
ดร.วิชัย กอประดิษฐสกุล

สรุปเรื่อง

คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดแจงใหที่ประชุมทราบวา รองศาสตราจารย
ดร.วิชัย กอประดิษฐสกุล อดีตคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2559 ซึ่งคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรเปนเจาภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ ในวัน
พุ ธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 วั ด พระศรี มหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร และจะมี พิ ธี
พระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตยที่ 25 กรกฎาคม 2559
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.10 น.
(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

