
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 14/2559

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานท่ีประชุม
2. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
5. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
6. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
7. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี
9. ผศ.เอกพงษ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป

10. อ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร

11. รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
12. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
13. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
14. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
5. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
6. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร
7. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
8. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร
9. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
11. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
12. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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14. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
15. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

พระราชวังสนามจันทร

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ติดราชการ
2. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.00 น.
เม่ือสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 13/2559

เม่ือวันอังคารท่ี 28 มิถุนายน 2559

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 13/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 28 มิถุนายน 2559

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบพระราชบัญญัติ/ประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ซ่ึงมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ระเบียบวาระท่ี 2.4.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้
1. วิทยาลัยนานาชาติประสงคขอแก ไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย

ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 913 105 Creative Thinking ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคาระดับคะแนนผลการศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2559

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ
แลว

2. คณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 766 313 บัญชีเพ่ือการตัดสินใจในธุรกิจโรงแรม กลุม 1202
ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากนักศึกษาปวยจึงขาดสอบปลายภาค และภายหลังนักศึกษาไดสอบ
เรียบรอยแลว อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจึงไดแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการใหคาระดับผลการศึกษา ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งท่ี 6/2559
เม่ือวันท่ี 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
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2559

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะศึกษาศาสตรแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 2.5.1 รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถท่ัวไปของผูสําเร็จการศึกษา

หรือผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศกึษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักงาน ก.พ. ไดจัดทํารายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไป

ในปการศึกษา 2558 เพ่ือสรรหาและบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปริญญาตรี และปริญญาโท และใหเวียนแจงรายงานผลการสอบดังกลาวไปยังสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงทราบ
เพ่ือใหนําขอมูลไปใชประโยชนในการวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงไดสงรายงานผลการสอบเพ่ือวัด
ความรูความสามารถท่ัวไปของผูสําเร็จการศึกษาหรือผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปการศึกษา 2558 มายังมหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังนี้ หาก
มหาวิทยาลัยประสงคขอรายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติม ขอใหติดตอไปยังสํานักงาน ก.พ. ศูนยสรรหาและเลือกสรร

อนึ่ง รายงานผลการสอบดังกลาวสามารถสะทอนคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยได
สวนหนึ่ง แตไมใชท้ังหมด เนื่องจากเปนผลสอบเฉพาะวิชาความสามารถท่ัวไปตามเกณฑของสํานักงาน ก.พ.
ควบกับวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งไมเก่ียวกับเนื้อหาวิชาหรือสาขาวิชาท่ีเรียน สําหรับผูท่ีมีความ
ประสงคจะเขารับราชการเทานั้น ดังนั้น การนําขอมูลไปใชอางอิงจึงตองทําความเขาใจในประเด็นนี้ดวย

ท้ังนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหกําหนดเปนตัวชี้วัด เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดรวมกัน
พิจารณาหารือในการยกระดับเพ่ือประโยชนของนักศึกษาตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหเวียนแจงไปยังคณะวิชา กองบริการการศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย
ตอไป

ท้ังนี้ กองกิจการนักศึกษาไดวางแผนเพ่ือจัดโครงการสําหรับการเตรียมความพรอมในการสอบ
เพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปเพ่ือสรรหาและบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ท้ังระดับ
ปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งอยูระหวางดําเนินการ และจะไดประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ
ลวงหนาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 หลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.1 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยกองบริการการศึกษาประสงคขอปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมี

สาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาใหมในขอ 6.3.2.3 วิชาท่ีกําหนดโดยคณะโบราณคดี จํานวน 2
รายวิชา คือ

1. รายวิชา 355 116 สันสกฤตศึกษาในโบราณคดีและประวัติศาสตรไทยและอาเซียน
2. รายวิชา 355 117 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ ครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ.
2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และการพัฒนามนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
1. ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยเริ่ม

ใชตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 เปนตนไป ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

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
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2. ขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 และปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1
3. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและ

การประเมินผล ขอ 3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) จํานวน 23 รายวิชา

ขอ 2-3 เริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ไดพิจารณา

ใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุง
แกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี

11/2559 เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

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
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติ

วิทยาศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี

12/2559 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559
เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 21
เมษายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ท้ังนี้
คณะวิทยาศาสตรไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนาร*ี 1. อาจารย ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนาร*ี
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
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.1 การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง ประจําป

การศึกษา 2559 “โครงการรับตรง ปการศึกษา 2559 เพิ่มเติม”

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 18/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 22 กันยายน 2558 ไดใหความ

เห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2559 นั้น
เนื่องจากการคัดเลือกดังกลาวมีจํานวนนักศึกษานอยกวาเปาหมาย คณะโบราณคดีจึงประสงค

ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2559 “โครงการรับตรง
ปการศึกษา 2559 เพ่ิมเติม” ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี
วาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 และครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2559 โดยกําหนดรับ
นักศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 45 คน แบงเปน 3 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 15 คน
2. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จํานวน 10 คน
3. สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถ่ิน จํานวน 20 คน
ท้ังนี้ กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบหลักสูตรท่ีเปดรับและแผนการรับนักศึกษาแลว
อนึ่ง ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว

ซึ่งกองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ
ของโครงการไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของท่ีประชุมคณบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี
โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2559 “โครงการรับตรง ปการศึกษา 2559 เพ่ิมเติม” ตามท่ีคณะโบราณคดี
เสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 การเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการกําหนดนโยบาย

และวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 384/2559 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2559 แตงตั้ง

คณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ กองบริการการศึกษา
ประสงคขอเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและ
ผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 ราย ดังนี้

ลําดับท่ี 8 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะอักษรศาสตร กรรมการ
เปน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอักษรศาสตร กรรมการ

ลําดับท่ี 19 หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี กรรมการ
เปน หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี กรรมการ

ลําดับท่ี 21 หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร กรรมการ
เปน หัวหนาสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร
ลําดับท่ี 22 หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

เปน หัวหนาสาขาภาษา คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการ
กําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนวารสารดํารงวิชาการ

คณะโบราณคดี พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคจะจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนวารสาร

ดํารงวิชาการ คณะโบราณคดี เพ่ือกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการใชจายเงินกองทุน ตลอดจนรองรับการบริหาร
จัดการและการดําเนินการท่ีเก่ียวเนื่องกับวารสารดํารงวิชาการ คณะโบราณคดี

ในการนี้ คณะโบราณคดีไดเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยกองทุนวารสารดํารงวิชาการ คณะโบราณคดี พ.ศ. .... ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
กองทุนวารสารดํารงวิชาการ คณะโบราณคดี พ.ศ. .... และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปกติ
ในภาคการศึกษาปกติ ของกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร-มนุษยศาสตร คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ หรือสาขาวิชามานุษยวิทยา  แบบเหมาจาย  ภาคการศึกษาละ  17,000  บาท
ซึ่งเปนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีสูงกวาอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของสาขาวิชาอ่ืนในกลุมเดียวกัน
เนื่องจากเปนสาขาวิชาเฉพาะดานท่ีเนนการปฏิบัติ ทําใหมีคาใชจายสําหรับการออกศึกษานอกสถานท่ี นั้น

ในการนี้ คณะโบราณคดีไดเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถ่ิน
พ.ศ. 2559 โดยไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม
2559 แลว ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีเนนการปฏิบัติและการออกศึกษานอกสถานท่ี จึงประสงคกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายของสาขาวิชาประวัติศาสตรทองถ่ิน  ภาคการศึกษาละ  17,000  บาท
ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของคณะโบราณคดีตามขอบังคับดังกลาว
ท้ังนี้ ไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน ครั้งท่ี 4/2559
เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 และกองนิติการไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพ่ือเสนอท่ีประชุมพิจารณา

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี ่ยวกับนโยบายทางการเงินไดมีมติเห็นชอบให
คณะวิชาที่ประสงคกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินพิจารณากอนดําเนินการจัดทําระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.4 วาระลับ
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 โครงการเชาสถานท่ีอาคารสมบูรณเพื่อจัดการเรียนการสอนระหวางการ

ปรับปรุงอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตรอยูระหวางการปรับปรุงพ้ืนท่ีตามนโยบายปรับปรุง

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ในโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเปน
ศูนยกลางดานศิลปะ ดนตรี  วัฒนธรรมรวมสมัยและการออกแบบสรางสรรคสูประชาคมอาเซียน
และแลกเปลี่ยนประสบการณของศิลปนแขนงตางๆ นั้น

ในการนี้ คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงประสงค เชาสถานท่ีอาคารสมบูรณ เลขท่ี 419
ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนสถานท่ีจัดการเรียนการสอนและ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ระหวางการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
ดังกลาว โดยเบิกคาใชจายในการเชาสถานท่ีและคาสาธารณูปโภคจากงบประมาณเงินรายได (สะสม)
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งท่ี 1 พิเศษ/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 24 พฤษภาคม 2559

ท้ังนี้ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดมีขอเสนอแนะวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณาตามท่ี
กองนิติการเคยมีขอเสนอไว และมีรายละเอียดตามแนวทางท่ีคณะมัณฑนศิลปเคยดําเนินการมา ซึ่งกองนิติการ
ไดเคยใหความเห็นไววา “เนื่องจากการดําเนินการดังกลาวเปนการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยในการอนุญาตใหมีการจัดการศึกษา
นอกสถานท่ีตั้ง”

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการเชาสถานท่ีอาคารสมบูรณเพ่ือจัดการ
เรียนการสอนระหวางการปรับปรุงอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ตั้งแต
ปการศึกษา 2559 เปนตนไป จนกวาการปรับปรุงอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตรจะแลวเสร็จ และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Associazione “Amici della Musica” FEDELE FENAROLI Lanciano
(CH) สาธารณรัฐอิตาลี

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตรไดจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Associazione

“Amici della Musica” FEDELE FENAROLI Lanciano (CH) สาธารณรัฐอิตาลี เพ่ือสรางสรรคงานดนตรี
และทํากิจกรรมดนตรีอันเปนประโยชนทางวิชาการรวมกัน รวมท้ังผลักดันและสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการดานดนตรีในประเทศไทย ซึ่งขอตกลงดังกลาวมีระยะเวลา 5 ป และจะสิ้นสุดลงในเดือนพฤศจิกายน
2559 นั้น

ในการนี้ คณะดุริยางคศาสตรประสงคจะตอสัญญาขอตกลงความรวมมือดังกลาวไปอีกเปน
ระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันลงนาม ซึ่งขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของ
ท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี โดยคณะดุริยางคศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับตางประเทศ
(MOU และ MOA) โดยไดระบุแผนการดําเนินงานและกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือ
ทางวิชาการอยางตอเนื่องและชัดเจนตามท่ีท่ีประชุมคณบดีไดเคยใหขอเสนอแนะไว

2. (ราง) MOU สําหรับตออายุขอตกลง ฉบับภาษาอังกฤษ
3. (ราง) MOU สําหรับตออายุขอตกลง ฉบับภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
4. ประวัติของ Associazione “Amici della Musica” FEDELE FENAROLI Lanciano

(CH) สาธารณรัฐอิตาลี
5. สรุปกิจกรรมความรวมมือท่ีไดมีการดําเนินงานในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา (ตั้งแตเดือน

พฤศจิกายน 2554 – เดือนพฤศจิกายน 2559)
ท้ังนี้ ไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ

เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2559
อนึ่ง เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนท่ีจะดําเนินการตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Associazione “Amici della Musica” FEDELE FENAROLI Lanciano (CH)
สาธารณรัฐอิตาลี และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.3 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
National Pingtung University of Science and Technology ไตหวัน

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคจะจัดทําขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการกับ National Pingtung University of Science and Technology ไตหวัน เพ่ือใหเกิดมิตรภาพ
ความรวมมือดานการวิจัยทางวิชาการและการศึกษารวมกันระหวางสองสถาบัน ซึ่งขอตกลงดังกลาวเปน
ขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป
นับตั้งแตวันลงนาม โดยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา
ดังนี้

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับตางประเทศ
(MOU และ MOA) โดยไดระบุแผนการดําเนินงานและกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือ
ทางวิชาการอยางตอเนื่องและชัดเจนตามท่ีท่ีประชุมคณบดีไดเคยใหขอเสนอแนะไว

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
ท้ังนี้ ไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ

เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559
อนึ่ง เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนท่ีจะดําเนินการตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ National Pingtung University of Science and Technology ไตหวัน และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.5.4 การติดตามขอมูล มคอ.3 และ มคอ.5 จากระบบ TQF

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 เพ่ือรับการ

ตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งตองใชขอมูล มคอ.3 และ มคอ.5 ของรายวิชาท่ีนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรไดลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา นั้น
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เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรไมสามารถสืบหาขอมูล มคอ.3 และ
มคอ.5 ของรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีบางรายวิชาจากระบบ TQF เพ่ือใชในการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรได

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหคณะวิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาท่ีนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรไดลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาเรงดําเนินการสง มคอ.3 และ มคอ.5 ใหคณะวิทยาศาสตร
กอนวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 เพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ.7
เพ่ือใชในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตอไป สําหรับรายวิชาในหลักสูตรป พ.ศ. 2535 2547 และ 2550
ใหจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามหัวขอในแบบฟอรม มคอ.3
และ มคอ.5 เทาท่ีจะสามารถทําได

ท้ังนี้ หลักสูตรใดท่ีพนระยะเวลาของหลักสูตรแลวและไมมีนักศึกษาคงคางอยู จะไมสามารถ
เปดสอนรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรนั้นไดอีก

ระเบียบวาระท่ี 4.5.5 การปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2557-2563 ครั้งท่ี 1/2559

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 21/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 ไดใหความ

เห็นชอบแผนหลักสูตรและเปาหมายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557-2563
(ครั้งท่ี 2/2558) นั้น

ในการนี้ กองแผนงานไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาการปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557-2563 ครั้งท่ี 1/2559 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 2 มิถุนายน 2559
ดังนี้

1. แนวทางประกอบการพิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษาของคณะวิชา เพ่ือใหไดแผนการ
รับนักศึกษาในระดับตางๆ และสอดคลองตามแนวทางท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้

1.1 คณะวิชาควรพิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษาระดับคณะวิชาใหอยูในจํานวนท่ี
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร

1.2 สัดสวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา ในระดับคณะวิชาใหสอดคลอง
กับสัดสวน 70 : 30 หรือใกลเคียงกับสัดสวนดังกลาวตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

1.3 ผลการรับนักศึกษายอนหลัง 3 ป ในสาขาวิชาท่ีขอปรับแผนการรับนักศึกษา
เปรียบเทียบกับจํานวนรับท่ีกําหนดไวในแผนการรับนักศึกษาเดมิ

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา และภาระงานสอนของอาจารยในสาขาวิชา/หลักสูตรนั้นๆ
ตองไมสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว

1.5 ความตองการของตลาดแรงงาน การไดงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา คุณภาพ
ของบัณฑิต และความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
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1.6 การเปดสอนหลักสูตรเดียวกันในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จํานวนนักศึกษาท่ีมีการเปด
สอนในสาขาวิชาหลักสูตรเดียวกันของสถาบันการศึกษาอ่ืน

ท้ังนี้ รายละเอียดท่ีเก่ียวของจะไดนําไปบรรจุไวในแบบฟอรมการปรับแผนการรับนักศึกษา
(มศก 102) ตอไป

2. การเสนอขอปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา ดังนี้
2.1 การยกเลิกหลักสูตรใหมของหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร คือ

(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
กําหนดเปดการเรียนการสอนเดิม ปการศึกษา 2559 เนื่องจากมีจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ไมเพียงพอตอการดําเนินการของหลักสูตร

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม กําหนดเปดการเรียน
การสอนเดิม ปการศึกษา 2560 เนื่องจากจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของอาจไม
เพียงพอตอการดําเนินการของหลักสูตร

2.2 การเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาของหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา

จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ

คอมพิวเตอร เพ่ือใหเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 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 สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี เพ่ือให
ชื่อสาขาวิชาสามารถสื่อความหมายท่ีทําใหเขาใจไดอยางชัดเจน และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
จาก “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลย”ี เปน “หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย”ี

คณะโบราณคดีขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
ระดบัปริญญาโท
(3) จาก “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา” เปน “หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก”
ระดับปริญญาเอก
(4) จาก “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา” เปน “ ห ลั ก สู ต ร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก”
ท้ังนี้ คณะโบราณคดไีดชี้แจงเหตุผลของการเสนอขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ดังนี้
- ชื่อของสาขาวิชาไมสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน และไมสามารถสื่อ

ใหผูใชบัณฑิตเขาใจเนื้อหาสาระของสาขาวิชา ทําใหหนวยงานตนสังกัดไมอนุมัติใหบุคลากรมาศึกษาตอใน
สาขาวิชาดังกลาวได

- บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว แมเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทย
ไดแตมักมีปญหาท่ีผูทรงคุณวุฒิ หรือหนวยงานประเมินวามีคุณวุฒิไมตรงกับสาขาภาษาไทย เปนเพียงสาขาท่ี
เก่ียวของหรือไมเก่ียวของ จึงไมมีแรงจูงใจใหมีผูสนใจเขาศึกษา โดยเฉพาะอาจารยระดับอุดมศึกษาและ
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มัธยมศึกษาท่ีมีความประสงคจะศึกษาตอระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ท้ังๆ ท่ีการศึกษาจารึกและเอกสาร
ชวยใหมีความเขาใจพัฒนาของภาษาไทยไดลึกซึ้ง และยังชวยบูรณาการความรูดานจารึกเขากับศาสตรตางๆ
เชน ประวัติศาสตร การแพทยแผนไทย เภสัชศาสตร ใหความเขาใจท่ีถูกตองและชัดเจนยิ่งข้ึน สวนความรูเรื่อง
ภาษาตะวันออก เชน ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี ภาษาเขมร และภาษามอญ เปนภาษาท่ีชวยเสริมใหเขาใจ
รากเหงาของภาษาไทยไดดียิ่งข้ึน ชวยใหผูศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถนําไปใชในการทํางานตางๆ โดยเฉพาะ
การสอนภาษาและวรรณคดีไทย ในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาไดลึกซึ้งมากข้ึน

- ชื่อสาขาวิชาท่ีขอเปลี่ยนแปลงใหมสอดคลองกับการใหทุนการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แกอาจารยและบุคคลภายนอก อันจะเปนแรงจูงใจใหมีผูเขามา
ศึกษาตอมากข้ึน

2.3 การเปลี่ยนแปลงประเภทหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร จาก “หลักสูตรภาษาไทย”
เปน “หลักสูตรนานาชาติ/อังกฤษ” ดังนี้

คณะโบราณคดีขอเปลี่ยนแปลงประเภทหลักสูตร เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหมีการ
พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตและเปนการสรางเครือขายความสัมพันธดานวัฒนธรรมกับ
สถาบันการศึกษาของประเทศตางๆ ในอาเซียนท่ีสนใจในการศึกษาภาษาสันสกฤต 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

ท่ี คณะวิชา/หลักสูตร สาขาวิชา ประเภท
หลักสูตร

การจัด
การศึกษา

การดําเนินการเปด
ภาคการศึกษา/ปการศึกษา

เดิม ใหม
ปริญญาตรี
1. วิทยาลัยนานาชาติ /

บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการธุรกิจบริการระหวางประเทศ นานาชาติ พิเศษ 1/2559 1/2560

2. วิทยาลัยนานาชาต/ิ
ศิลปศาสตรบณัฑติ

การจัดการการออกแบบรวมสมัย นานาชาติ พิเศษ 1/2559 1/2560

ประกาศนียบตัร
3. คณะเภสัชศาสตร/

ประกาศนียบตัรบณัฑติ
เภสัชบําบดั ไทย ปกติ 1/2558 1/2560
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ท่ี คณะวิชา/หลักสูตร สาขาวิชา ประเภท
หลักสูตร

การจัด
การศึกษา

การดําเนินการเปด
ภาคการศึกษา/ปการศึกษา

เดิม ใหม
ปริญญาโท
4. คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/
วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต

วิศวกรรมไฟฟาและระบบคอมพิวเตอร ไทย ปกติ 1/2558 1/2560

5. คณะอักษรศาสตร/
อักษรศาสตรมหาบณัฑติ

ภาษาอังกฤษ ไทย พิเศษ 1/2559 1/2560

6. คณะอักษรศาสตร/
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

การจัดการสารสนเทศ ไทย ปกติ 1/2559 1/2560
พิเศษ 1/2559 1/2560

7. คณะมณัฑนศลิป/
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

นวัตกรรมการออกแบบประสบการณ
สรางสรรค

ไทย พิเศษ 1/2559 1/2560

8. คณะดุริยางคศาสตร/
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

ดนตรีและธุรกิจบันเทิง ไทย พิเศษ 1/2561 1/2562

ปริญญาเอก
9. คณะดุริยางคศาสตร/

ดุริยางศาสตรดุษฎีบณัฑติ
สังคีตวิจัยและพัฒนา นานาชาติ พิเศษ 1/2560 1/2561

10. คณะเภสัชศาสตร/
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ

เภสัชกรรมคลินิค ไทย ปกติ 1/2558 1/2560

ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชาทบทวนความพรอมในการเปดหลักสูตรใหม ตามท่ีไดรับความ
เห็นชอบใหบรรจุไวในแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557-2563
ตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป

2.5 การขอปรับแผนการรับนักศึกษา จํานวน 17 หลักสูตร ดังนี้

ท่ี คณะวิชา/
หลักสูตร/สาขาวิชา

ประเภท
หลักสูตร

การจัด
การศึกษา

ปการศึกษา หมายเหตุ58 59 60 61 62 63
ปริญญาตรี
1. คณะวิทยาศาสตร/

วิทยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาฟสิกส

ไทย ปกติ เดิม 50 50 50 50 เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมคีุณสมบัติ
เหมาะสมในการเขาศึกษาใหม 40 40 40 40

พิเศษ เดิม 20 20 20 20
ใหม 10 10 10 10

2. คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ไทย ปกติ เดิม 100 100 100 100 เปดรับสมัครโครงการพิเศษเพ่ิม
โดยลดจํานวนรับนักศึกษาโครงการ
ปกติ เพ่ือใหการจดัการเรียนการสอน
ของภาควิชาเปนไปดวยความ
เรียบรอย

ใหม 70 70 70 70
พิเศษ เดิม 30 30 30 30

ใหม 30 30 30 30
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ท่ี คณะวิชา/
หลักสูตร/สาขาวิชา

ประเภท
หลักสูตร

การจัด
การศึกษา

ปการศึกษา หมายเหตุ58 59 60 61 62 63
3. คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/
วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและ
นาโนเทคโนโลยี

ไทย ปกติ เดิม 60 60 60 60 จํานวนนักเรียนสายสามญัลดลงและ
ถาบันการศึกษาหลายแหงเปดสอน
สาขาวิชาทางดานวิศวกรรมวัสดุเพ่ิม
มากข้ึน สงผลตอจาํนวนนักศึกษาต่าํ
กวาแผนการรับนักศกึษา

ใหม 50 50 50 50
พิเศษ เดิม 45 45 45 45

ใหม 30 30 30 30
ใหม 70 70 70 70

ปริญญาโท
4. คณะมณัฑนศลิป/

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบประสบการณ
สรางสรรค

ไทย พิเศษ เดิม 20 20 20 20 20 แนวโนมท่ีหลังจากเปดหลักสตูรจะมี
ผูสนใจเขาศึกษามากข้ึนเน่ืองจากเปน
ความตองการเรงดวนท่ีนําพา
เศรษฐกิจประเทศเขาสูกลุมประเทศท่ี
พัฒนาแลว

ใหม 20 20 30 30

5. บัณฑติวิทยาลัย/
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาอนุรักษ
ศิลปกรรม

ไทย ปกติ เดิม - - - - - เปดรับโครงการปกติ เพ่ิมเพ่ือรองรับ
ขาราชการและนักศึกษาท่ีไดรบัทุนใหม 5 5 5 5 5

ไทย พิเศษ เดิม 20 20 20 20 20 20
ใหม 20 20 20 20 20 20

6. คณะวิทยาศาสตร/
วิทยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ไทย ปกติ เดิม - - - - - เพ่ือใหผลการดาํเนินการเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรและการ
ประกันคุณภาพ

ใหม 5 5 5 5 5
พิเศษ เดิม 20 15 15 15 15

ใหม 15 15 15 15 15
7. คณะวิทยาศาสตร/

วิทยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวิชา
คณติศาสตรศึกษา

ไทย ปกติ เดิม - - - - - เปดรับโครงการปกติเพ่ิมเพ่ือรองรับ
นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับ
ปริญญาโททางการศึกษาประเภท
Premium (เดิมรบัเฉพาะนักศกึษา
โครงการพิเศษ)

ใหม 10 10 10 10 10

8. คณะเภสัชศาสตร/
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑติ สาขาวิชา
เภสัชกรรมคลีนิค

ไทย ปกติ เดิม 10 15 15 20 20 ปรับเพ่ือใหสอดคลองกับจํานวนรับท่ี
ระบุในเลมหลักสตูรใหม 5 5 5 5 5

9. คณะเภสัชศาสตร/
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทาง
เภสัชศาสตร

ไทย ปกติ เดิม 10 15 15 20 20 ปรับตามขอเสนอของผูประเมิน
หลักสูตรฯ ป2557 ใหทบทวน
แผนการรับนักศึกษาซึ่งอาจสูงเกินไป

ใหม 5 5 5 8 8
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ท่ี คณะวิชา/
หลักสูตร/สาขาวิชา

ประเภท
หลักสูตร

การจัด
การศึกษา

ปการศึกษา หมายเหตุ58 59 60 61 62 63
10. คณะเภสัชศาสตร/

เภสัชศาสตรมหา
บัณฑติ สาขาวิชา
วิทยาการทาง
เภสัชศาสตร

ไทย ปกติ เดิม 10 15 15 20 20 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิตปรับ
หลักสูตรเปน 6 ป ทําใหแนวโนม
จํานวนผูศึกษาตอระดับปริญญาโท
ลดลง ผูท่ีจบปรญิญาบณัฑติมี
แนวโนมท่ีเขาศึกษาตอระดบั
ปริญญาเอกมากกวา

ใหม 5 5 5 8 8

2. ผูจบหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑติ
6 ป ท่ีเรียนตอทันที เปนนักศกึษา
ท่ีมีผลการเรียนดี สามารถเขา
ศึกษาในระดับปรญิญาเอกได โดย
ไมตองผานระดับปริญญาโท

11. คณะเภสัชศาสตร/
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑติ
สาขาวิชาการคุมครอง
ผูบรโิภคดาน
สาธารณสุข

ไทย พิเศษ เดิม 15 20 20 25 25 จํานวนอาจารยประจาํท่ีสามารถเปน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไดมี
จํานวนจํากัด ประกอบกับแนวโนม
การเขาศึกษาตอในระดบัปรญิญาโท
ของนักศึกษาท่ีสําเรจ็การศึกษา
หลักสูตรปรญิญาตรี (6 ป) ไมเพ่ิมข้ึน

ใหม 15 15 15 20 20

12 คณะเภสัชศาสตร/
เภสัชศาสตรมหา
บัณฑติ สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรทาง
สุขภาพ

ไทย ปกติ เดิม 10 10 15 15 20 20 เพ่ือใหเกิดการประมาณตัวเลขท่ี
เหมาะสมและใกลเคียงความเปนจริงใหม 10 5 5 5 5 5

ไทย พิเศษ เดิม - - - - - - เปดโครงการพิเศษเพ่ือเปนโอกาส
และทางเลือกแกกลุมเปาหมายท่ีไม
สามารถเขาศึกษาในวันและเวลา
ราชการ

ใหม 20 20 20 20 20

ปริญญาเอก
13. คณะวิทยาศาสตร/

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ
สาขาวิชาเคมีอินทรีย

ไทย ปกติ เดิม 5 5 5 5 5 5 เพ่ือดําเนินการปรบัปรุงหลักสูตรจึง
ของดรับนักศกึษาใหม 5 5 - - - -

14. คณะวิทยาศาสตร/
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ
สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย

นานาชาติ ปกติ เดิม 3 3 3 3 3 3 เพ่ือดําเนินการปรบัปรุงหลักสูตรจึง
ของดรับนักศกึษาใหม 3 - - - - -

15. คณะเภสัชศาสตร/
ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม

ไทย ปกติ เดิม 8 10 10 12 12 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรต่ํากวาเปาหมายท่ีตั้งไวใหม 5 5 5 5 5

16. คณะเภสัชศาสตร/
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ
สาขาวิชาวิทยาการทาง
เภสัชศาสตร

ไทย ปกติ เดิม 8 10 10 12 12 ปรบัใหสอดคลองกับความเปนจริง
ใหม 3 3 3 3 3

17. คณะเภสัชศาสตร/
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ
สาขาวิชาวิศว
เภสัชกรรม

นานาชาต/ิ
อังกฤษ

ปกติ เดิม 8 10 10 12 12 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรต่ํากวาเปาหมายท่ีตั้งไวใหม 3 3 3 3 3
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3. การขอบรรจุหลักสูตรใหมในแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2557-2563 โดยคณะวิชาเสนอบรรจุหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้

ระดับปริญญาโท
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

กําหนดเปดการสอนปการศึกษา 2560
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและวิทยาศาสตร กําหนดเปด

การสอนปการศึกษา 2560
คณะอักษรศาสตร
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร กําหนดเปดการสอนป

การศึกษา 2561
ระดับปริญญาเอก
คณะอักษรศาสตร
(4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร กําหนดเปดการสอนปการศึกษา

2561
ท้ังนี้ กองแผนงานไดผลกระทบตอการเปดหลักสูตรใหม/ปรับแผน ดังนี้
(1) การปดหลักสูตร/ยกเลิกหลักสูตรใหม

การเสนอยกเลิกหลักสูตรใหมของหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร ไม
มีผลกระทบตอจํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีลดลง เนื่องจากมีคณะวิชาเสนอเปดหลักสูตรใหม

(2) เปดหลักสูตรใหม
หลักสูตรท่ีขอบรรจุในแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ป

การศึกษา 2557-2563 เปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาเปดหลักสูตรใหมเพ่ือบรรจุในแผนหลักสูตร-
แผนการรับนักศึกษา

การเปดหลักสูตรใหม/ปรับแผนจะสงผลตอจํานวนหลักสูตร สัดสวน และจํานวน
นักศึกษาในภาพรวมของกลุมสาขาและมหาวิทยาลัย โดยเม่ือสิ้นแผนปการศึกษา 2563 จะมีจํานวนหลักสูตร
ท้ังสิ้น 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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ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรเม่ือดําเนินการปรับแผน/เปดหลักสูตรใหม
หนวย : หลักสูตร

ระดับการศึกษา

แผนหลกัสูตรฯ
ตามมติท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 8/57

แผนหลกัสูตรฯ
ตามมติท่ีประชุมคณบดี

คร้ังท่ี 21/58
การปรับแผน/เปดหลกัสูตรใหม จํานวนหลกัสูตรเมื่อปรับ

แผนฯ ตามท่ีเสนอ 1/59

ไทย นานาชาติ รวม ไทย นานาชาติ รวม ยกเลิก
หลักสูตร

เปลี่ยน
หลักสูตรไทย
เปนหลักสูตร
นานาชาติ

เปดหลกัสูตร
ใหม (ไทย) ไทย นานาชาติ รวม

ปริญญาตรี 94 7 101 92 8 100 92 8 100
ประกาศนียบัตร
บัณฑติ - - - 1 - 1 1 - 1

ปริญญาโท 100 8 108 96 8 104 2 1 3 96 9 105
ปริญญาเอก 46 11 57 44 13 57 2 1 43 15 58

รวม 240 26 266 233 29 262 2 3 4 232 32 264

จํานวนนักศึกษารวมตามแผนการรับนักศึกษาปการศึกษา 2557-2563 ในปการศึกษา
2563 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนักศึกษารวมตามแผนท้ังสิ้น 40,326 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 29,592
คน (รอยละ 73.37) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 10 คน (รอยละ 0.03)  ระดับปริญญาโท 8,588 คน
(รอยละ 21.30) และระดับปริญญาเอก 2,136 คน (รอยละ 5.30) คิดเปนสัดสวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
: ระดับบัณฑิตศึกษา (โดยไมนับรวมจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติ 38,186 คน
เนื่องจากเปนหลักสูตรท่ียกเวนในการนํามาคิดสัดสวน) เปน 71.89 : 28.11 (เปาหมายท่ีกําหนด 70 : 30)
โดยเม่ือจําแนกตามกลุมสาขาวิชาซึ่งกําหนดกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ : สาขาวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร : สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน 0.71 : 2.45 : 1.84 ท้ังนี้ คณะวิชาควรพิจารณา
ทบทวนถึงศักยภาพในการดําเนินการเปดหลักสูตรตางๆ ตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี
21/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 3 พฤศจิกายน 2558
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ตารางการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษารวมในแผนหลักสูตรฯ และการเสนอปรับแผน
หนวย : คน

ระดับการศึกษา

แผนหลกัสูตร
ตามมติ

ท่ีประชมุสภา
มหาวิทยาลัย
คร้ังท่ี 8/57

แผนหลกัสูตร
ตามมติ
ท่ีประชมุ

คณบดี คร้ังท่ี
21/58

การปรับแผน/เปดหลกัสูตรใหม จํานวนนกัศึกษารวม
เมื่อปรับแผน

ตามท่ีเสนอ คร้ังท่ี 1/59
หลัก

สูตรใหม
ปด/ยกเลิก
หลักสูตร

(ลด)

เลื่อนการเปดรับ /
ปรับแผนรับนกัศึกษา นักศึกษา

รวมท้ังหมด

นักศึกษารวม
ไมนับปริญญาตรี

นานาชาติเพ่ิม ลด
ปริญญาตรี 29,480 29,629 - - - 37 29,592 27,452
ประกาศนียบัตรบณัฑิต - 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
(ไมนับรวมปริญญาตรี
นานาชาติ)

72.93 : 27.07 71.69 : 28.31 71.89 : 28.11

จํานวนนักศึกษารวม (ผล) ปการศึกษา 2558 มีนักศึกษารวมท้ังสิ้น 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 ของแผนท่ีกําหนด โดยเม่ือจําแนกตามกลุมสาขาวิชาซึ่งกําหนดกลุมสาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ : สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร : สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน
0.76 : 2.22 : 2.02 (แผน 0.79 : 2.17 : 2.04)

ระดับการศึกษา แผนหลักสูตรฯ ปการศึกษา 2558
ตามมติท่ีประชุมคณบดี คร้ังท่ี 21/58

ผลจํานวนนักศึกษารวม
ปการศึกษา 2558

ปริญญาตรี 22,683 21,229
ประกาศนียบตัรบณัฑติ 5 -
ปริญญาโท 4,780 3,590
ปริญญาเอก 997 850

รวม 28,465 25,714
สัดสวนจํานวนนักศึกษารวมปรญิญาตรี :
บัณฑติ (ไมนับรวมปริญญาตรีนานาชาติ) 79.70 : 20.30 82.56 : 17.44

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ 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 “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ ข้ันสูงและนาโน

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) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและระบบ

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 สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี
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(4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบประสบการณ
สรางสรรค

(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 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและวิทยาศาสตร
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร
(4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหคณะวิชาพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรตางๆ ใหเปนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษและหลักสูตรพหุวิทยาการ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการเขาศึกษาตอของนักศึกษา รวมถึง
การพิจารณาจัดทําขอสอบภาษาอังกฤษสําหรับการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอของคณะวิชาตางๆ ใน
มหาวิทยาลัย

และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.5.6 การขอตอสัญญาเชาและเชาพื้นท่ีเพิ่มเติมของอาคารธนาลงกรณ
จาก บริษัท เจ เอ เรียลตี้ จํากัด สําหรับจัดการเรียนการสอนของคณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2558 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2558 ไดเห็นชอบให

คณะมัณฑนศิลปจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง ณ อาคารธนาลงกรณ โดยเชาพ้ืนท่ีจาก บริษัท เจ เอ
เรียลตี้ จํากัด ท้ังนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป จนกวาการปรับปรุงพ้ืนท่ีของคณะมัณฑนศิลปจะแลว
เสร็จ นั้น

เนื่องจากจะสิ้นสุดสัญญาเชาในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 คณะมัณฑนศิลปจึงประสงคขอตอ
สัญญาเชาและเชาพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมของอาคารธนาลงกรณ จาก บริษัท เจ เอ เรียลตี้ จํากัด สําหรับจัดการเรียนการ
สอนของคณะมัณฑนศิลปอีกเปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป ครั้งท่ี
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6/2559 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 23 มิถุนายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว โดยไดแนบรายละเอียดคาเชา
พ้ืนท่ีและคาบริการตางๆ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการตอสัญญาเชาและเชาพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมของ
อาคารธนาลงกรณ จาก บริษัท เจ เอ เรียลตี้ จํากัด สําหรับจัดการเรียนการสอนของคณะมัณฑนศิลป จนกวา
การปรับปรุงพ้ืนท่ีของคณะมัณฑนศิลปจะแลวเสร็จ และมอบหมายใหคณะมัณฑนศิลปดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.5.7 งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 614/2559 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยท่ีประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ไดใหความเห็นชอบปฏิทินและหลักเกณฑการ
จัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํา
งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 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)
ท้ังนี้ รอยละท่ีกําหนดในขอ  1-4 คํานวณจากงบประมาณเงินรายไดท่ีไมรวมงบประมาณการ

บริหารท่ัวไป
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงระบบการจดัทํางบประมาณมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีการ

หารือถึงสัดสวนการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดตามแนวทางท่ีกําหนด  โดยพิจารณารวมกับผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณท่ีผานมา (พ.ศ. 2558)  ตลอดจนปญหา อุปสรรค
ในการบริหารงบประมาณตามนโยบายท่ีกําหนดไวพบวา  วิธีการกําหนดสัดสวนการจัดสรรงบประมาณยังไม
สามารถสะทอนถึงการบรรลุผลตามตัวชี้วัดในระดับตางๆ ไดอยางชัดเจน  อีกท้ังการใชจายงบประมาณของ
คณะวิชา/หนวยงานมีความเปนอิสระสูง ไมมีการควบคุมเปาหมายการใชจายงบประมาณตามแผนท่ีกําหนด
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สงผลตอการบริหารและติดตามงบประมาณ จึงไดมีขอคิดเห็นและแนวทางในการกําหนดนโยบายการจัดสรร
งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

1. การจัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให
คณะวิชา/หนวยงาน จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอยางท่ัวถึง โดยให
คํานึงถึงเปาหมายท่ีกําหนดผลการดําเนินงานตามเปาหมาย ผลการใชจายท่ีเกิดข้ึนในรอบปท่ีผานมา ท้ังนี้
งบประมาณท่ีกําหนดตองครอบคลุมกับคาเปาหมายท่ีถายทอดไปตามพันธกิจท่ีคณะวิชา/หนวยงานรับผิดชอบ

2. ใหคงสัดสวนของการสมทบงบประมาณดานการวิจัยและสรางสรรคไวท่ีไมนอยกวารอยละ
5  ของรายรับโดยไมรวมดอกเบี้ยรับและเงินสะสม (จัดทําโครงการ) ท้ังนี้ ควรผลักดันใหเกิดการใชจาย
งบประมาณในสวนนี้เพ่ิมข้ึน และควรนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับการนํางบประมาณในสวนนี้ไปใชจาย เชน
การสนับสนุน/พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เปนตน

3. ใหมหาวิทยาลัยเนนการควบคุม ติดตาม และการประเมินผลการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรตางๆ ของคณะวิชา/หนวยงาน  และรายงาน
ผลตอสภามหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนดในยุทธศาสตรและสอดคลองตามท่ีเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

4. แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เปนไปเพ่ือรองรับการปรับปรุงระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย  และสนับสนุนตอการปรับเปลี่ยนสถานภาพ
การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ท้ังนี้สวนงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กองแผนงาน  กองคลัง และศูนย
คอมพิวเตอร จะไดหารือรวมกันในการปรับระบบงบประมาณใหมีความเชื่อมโยงระหวางสวนตางๆ ไดแก
ยุทธศาสตร เปาหมายท่ีกําหนด ผลการดําเนินตามเปาหมาย การจัดสรรงบประมาณ และการใชจาย
งบประมาณเพ่ือใหเห็นความสอดคลองระหวางแผนท่ีกําหนด งบประมาณท่ีใช และผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน

ท้ังนี้ กองแผนงานไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาประมาณการรายรับและวงเงินจัดสรรงบประมาณ
รายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได (โครงการปกติ) ประจําป พ.ศ. 2560
จํานวนท้ังสิ้น 485,375,300 บาท

2. วงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของหนวยงานสวนกลาง ประจําป พ.ศ.
2560 รายรับสวนกลาง จํานวนท้ังสิ้น 342,659,700 บาท

3. วงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได (โครงการพิเศษ) ประจําป พ.ศ. 2560
จํานวนท้ังสิ้น 843,544,000 บาท

4. วงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิชา/
หนวยงาน จํานวนท้ังสิ้น 479,383,144 บาท

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. รับทราบแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560
2. ใหความเห็นชอบประมาณการรายรับและวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามท่ีกองแผนงานเสนอ
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ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชา/หนวยงานพิจารณารายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พรอมท้ังขอใหคณะวิชา/หนวยงานเรงดําเนินการสงขอมูลรายละเอียดการ
ปนสวนตนทุนตอหนวยตอหลักสูตรประจําปการศึกษา 2558 มายังมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอแสดงความเสียใจและไวอาลัยตอการถึงแกกรรมของรองศาสตราจารย

ดร.วิชัย กอประดิษฐสกุล

สรุปเรื่อง
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา รองศาสตราจารย

ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล อดีตคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดถึงแกกรรม เม่ือวันท่ี 12
กรกฎาคม 2559 ซึ่งคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรเปนเจาภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ ในวัน
พุธท่ี 13 กรกฎาคม 2559 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และจะมีพิธี
พระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตยท่ี 25 กรกฎาคม 2559

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.10 น.

(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


