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18.นายคุณัตว์ พิธพรชัยกุล
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อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ประธานในที่ประชุม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง
กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง
กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง
กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภาฯประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภาฯประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภาฯประเภทคณาจารย์ประจา

28.รศ.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
29.ศ.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
30.ผศ.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
31.นายปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
32.นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา

คณะอักษรศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายกมล จันทิมา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาฯประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภาฯประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภาฯประเภทคณาจารย์ประจา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

หมายเหตุ 1. ในวาระเพื่อทราบ วาระที่ 1.1.1 - 1.1.4 และวาระเพื่อพิจารณา วาระที่ 6.3 แต่งตังเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานมอบหมายให้ นางสาวญาณิฐ า หลิมวัฒ นา ผู้ อานวยการส านักงานสภามหาวิทยาลั ย
ทาหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
2. เมื่อที่ประชุมรับรองวาระที่ 6.3 แต่งตังเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร แล้ว อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ซึ่งได้รับ
แต่งตังให้ดารงตาแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตังแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 ได้เข้ามาทาหน้าที่เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยในทีป่ ระชุมต่อไป
3. เมื่อที่ประชุมรับรองวาระที่ 6.4 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอุปนายกสภา
มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร แล้ ว ศาสตราจารย์ ดร.จตุ รนต์ ถิระวัฒ น์ กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ผู้ ท รงคุณ วุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตังให้ดารงตาแหน่ ง อุป นายกสภามหาวิทยาลั ย ตังแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 ได้เข้ามาทาหน้าที่
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยในทีป่ ระชุมต่อไป
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 กล่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ และขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยชุดที่ผ่านมา
ประธานกล่าว ต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ทุกท่าน และยินดีที่จะได้ร่วมงานกัน
โดยทุกท่านเป็ น ผู้ มี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้านต่างๆ ที่จะมาช่ว ยกันท างานเพื่ อพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป รวมทังได้ขอบคุณนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ชุ ด ที่ ผ่ า นมา ที่ ได้ เสี ย สละเวลา ทุ่ ม เทการท างาน และก าหนดนโยบาย ให้ ค าปรึ ก ษา
ข้อเสนอแนะและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทาให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าตามลาดับ
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.2 กล่าวแสดงความยินดี
ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับ อาจารย์อามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจาปี พ.ศ. 2563 สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม-สื่ อผสม) และคณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับการจัดอันดับในปี 2021 จาก QS
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World University Rankings by Subject in pharmacy and pharmacology โดยได้รั บ อั น ดั บ อยู่ ในช่ ว ง
301- 350 ของโลก และเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย
ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดี
1.1.3 รายงานการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
ประธานเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี รายงานการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในรอบเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 โดยสรุปดังนี
1. คณะ บุคลากร นักศึกษา ได้รับรางวัลจากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
1 .1 อ า จ า ร ย์ อ า ม ฤ ท ธิ์ ชู สุ ว ร ร ณ ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2563 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม-สื่อผสม)
1.2 คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ 2021 QS World
Ranking by Subjects in Pharmacy and Pharmacology ในช่วงอันดับที่ 301-350 ของโลก ซึ่งอยู่ในอันดับ
5 ของประเทศ
1.3 คณะอักษรศาสตร์ ติดอันดับ 1 สายมนุษย์ ศิล ปศาสตร์และภาษา จากโครงการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม จาก Thailand Education Ranking (TER)
1.4 นายรามฤทธิชัย ศรสุวรรณ นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษชันปีที่ 4 คณะโบราณคดี ได้รับ
รางวัล Certificate of Achievement for Most Creative Performance จากสถานทูตอเมริกาในการ
ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ "I Have a Dream" ของ Martin Luther King Jr.
2. ด้านวิชาการ
2.1 สานักงานอธิการบดี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
2.2 คณะวิทยาศาสตร์ ดาเนินโครงการ YSC และ NSC ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาคตะวันตก
2.3 การจัดเสวนาเรื่อง เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ เป็นการระดมสมองเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์
3. ด้านการบริการวิชาการ
3.1 SU4LIFE เปิดโอกาสทางการศึกษาให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ของตนสามารถเข้าศึกษารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสัน หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรที่
ให้ปริญญาผ่านการสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตลอดชีพ โดยสามารถเลือกเรียน
ได้ทุกรายวิชา ทุกระดับ และทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่จากัดเพศ อายุ พืนฐานการศึกษา
อาชีพ ความพิการ ศาสนา หรือเชือชาติ เพื่อความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
3.2 บริการ English Clinic for Writing คลินิกภาษาอังกฤษ บริการให้คาแนะนาแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ตรวจงานเขียนภาษาอังกฤษ เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการทาข้อสอบมาตรฐานต่างๆ เช่น IELTS และ TOEFL iBT และตอบคาถาม-ข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ เช่น การฟัง การพูด และการอ่าน
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 โครงการดาเนินการจัดสร้างองค์พระพิฆเนศวรขนาดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเช่า
บูชา
4.2 จั ดโครงการเสวนาออนไลน์เรื่อง “เครื่องทองเพชรซีกเมืองอุบลฯ : Unseen มรดก
หัตถศิลป์ไทย”
ทีป่ ระชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะโดยสรุป คือ มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรภายใน และสาธารณชนภายนอกได้ทราบมากขึน
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หน้าที่ 3 จากทังหมด 61 หน้า

ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยนาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะไปพิจารณาด้วย
1.1.4 ปรับลาดับในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
ประธานเสนอว่า เนื่ องจากการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครังนี เป็นการประชุมครังแรกของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดนี รวมทังในวาระลับมีเรื่องสาคัญ คือ ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอปรับลาดับในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีเวลาในการพิจารณาเรื่องสาคัญๆ โดยปรับลาดับดังนี
ลาดับที่ 1 วาระเพื่อพิจารณา
- วาระที่ 6.3 แต่งตังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
- วาระที่ 6.4 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลาดับที่ 2 วาระลับ
ลาดับที่ 3 วาระรับรองรายงานการประชุม
ลาดับที่ 4 วาระเพื่อทราบ
ลาดั บ ที่ 5 วาระเพื่ อพิ จ ารณาทัก ท้ว ง วาระเพื่ อพิ จารณาเรื่องที่ เหลื อ และวาระเชิงนโยบาย
ตามลาดับ
ที่ประชุมไม่ขัดข้อง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
-ไม่ม-ี
วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ประธานเสนอว่ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท าร่ า งรายงานการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ส่งร่างรายงานการประชุมให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกท่านพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
2.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
(วาระลับ)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการแจ้งว่า สานักงานสภามหาวิท ยาลัย ได้สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครังที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 จานวน 1 เรื่อง และครังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2564 จานวน 2 เรื่อง รวมทังหมด 3 เรื่อง ดังนี
ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

หน้าที่ 4 จากทังหมด 61 หน้า

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
1 วาระที่ 7.1
แ ผ น พั ฒ น า ค ณ ะ
วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร
มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ร ะ ย ะ เว ล า 4 ปี
(ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2564-2567)

มติที่ประชุมโดยสรุป

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบ แผนพั ฒนาคณะ คณะวิทยาการ
จัดการ
วิ ทยาการจั ดการ มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ระยะเวลา 4 ปี (ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2564-2567) ตามที่ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.วั น ชั ย สุ ท ธะนั น ท์ คณ บ ดี คณ ะ
วิ ท ยาการจั ด การ เสนอ แล ะให้ น า
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของที่ ประชุมไป
พิจารณาด้วย
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี
1. ควรให้ ความส าคั ญกับการพัฒ นา
ด้ านเทคโนโลยี ให้ ม ากขึ น เนื่ อ งจากยั ง
เป็นจุดอ่อนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และคณะต่างๆ ตามที่ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น
ได้ วิเคราะห์ ไว้ รวมทั งจะเป็ นประโยชน์
ต่อนักศึกษาในการนาไปประกอบอาชีพ
การศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคต ฯลฯ
2. ควรน าข้ อ มู ล สถิ ติ ตั ว เลข ผลการ
ด าเนิ น งานในด้ านต่ างๆ ที่ ผ่ านมา น ามา
วิเคราะห์ และใช้เป็นพื นฐานในการแก้ ไข
ปัญหา อุปสรรค รวมถึงการวางแผนพัฒนา
อาทิ อาจารย์ ใ นคณ ะมี ต าแหน่ ง ทาง
วิชาการน้อย ควรวิเคราะห์มูลเหตุ/ปัจจัยที่
อาจารย์ เหล่ า นั นไม่ ท าผลงาน/เสนอขอ
กาหนดตาแหน่ง แล้วหาแนวทางส่งเสริม
วางแผนพัฒนา ต่อไป

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

ผลการดาเนินการตามมติ

1.ปัจจุบันคณะใช้ระบบการประชุม
ออนไลน์ ในรู ป แบบต่ า งๆ อาทิ
การประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ บุ ค ลากร คณะกรรมการ
บริ ห ารหลั ก สู ต ร ฯลฯ เพื่ อ ลด
ขั นตอน ลดการใช้ ก ระดาษ และ
ทรัพยากรต่างๆ
2.อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การพั ฒ นา
ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในคณะฯ
3.อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การเตรี ย ม
ความ พ ร้ อ ม โครงการพั ฒ น า
ต้นแบบบทเรียนออนไลน์สู่รูปแบบ
ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ blended
learning แ ล ะ MOOC ส า ห รั บ
การเรียนการสอนของนักศึกษา
4.ปัจจุบันคณะมีอาจารย์ประจาที่มี
ต าแหน่ งทางวิ ชาการคิ ด เป็ น ร้ อ ย
ละ 38.24 ของอาจารย์ ป ระจ า
ทั งหมด และมี น โยบายส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้อาจารย์ประจาผลิตผล
ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร เ พื่ อ ใ ช้
ประกอบการขอกาหนดตาแหน่ ง
ทางวิชาการที่สูงขึน อาทิ
- จัดโครงการอบรมจริยธรรมการ
วิ จั ย ในมนุ ษ ย์ เรื่ อ ง “หลั ก การ
ขันตอนและเทคนิคสาหรับการยื่น
ขอรับรองจริยธรรมในมนุษย์”

หน้าที่ 5 จากทังหมด 61 หน้า

ลาดับ
ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุมโดยสรุป

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการตามมติ
- โครงการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ เรื่องหลักจริยธรรมพืนฐาน
การวิ จั ย ในคน เพื่ อ เตรี ย มความ
พร้อมสาหรับการผลิตผลงานทาง
วิชาการ
-จัด หางบประมาณมอบรางวัล
สาหรับผู้ที่ผลิตผลงานวิจัย

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
1 วาระที่ 6.4 รายงาน
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ภ าพ การศึ กษ า
ภายในระดับหลัก สูตร
ป ระจ าปี การศึ ก ษ า
2562 และผลลัพธ์ตาม
มาตรฐานการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ป ระจ าปี การศึ ก ษ า
2562 ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2561

มติที่ประชุมโดยสรุป

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ที่ประชุมเห็นชอบ
กองประกัน
1.รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
คุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา
2562
2.ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา
2562 ซึ่ ง เป็ น ไป ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2561
ตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ
เสนอ และให้นาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

ผลการดาเนินการตามมติ
1. ม ห าวิ ท ย าลั ย ได้ ส่ งข้ อ มู ล
รายงานผลลั พ ธ์ ต ามมาตรฐาน
การศึกษา มหาวิท ยาลัยศิลปากร
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ซึ่ ง
เป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร
อุดมศึกษา พ.ศ.2561 ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เข้า
สู่ ร ะบ บ CHE QA Online วั น ที่
4 กุมภาพันธ์ 2564
2. ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุ ณ ภ าพ และขั บ เค ลื่ อ นกา ร
พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ การศึ กษ าสู่
มาตรฐานสากล มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร ครังที่ 1/ 2564 ในวันที่
12 มกราคม 2564 และเชิ ญ
ประชุมผู้บริหารคณะที่กากับดูแล
ด้านวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
2563 ใน วั น ที่ 25 ม กราค ม
2564

หน้าที่ 6 จากทังหมด 61 หน้า

ลาดับ
ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุมโดยสรุป
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี
(1) ค วรน าห ลั ก สู ตรทั งห ม ด ใน
ปั จจุ บั น มาวิเคราะห์ ปั จ จั ยต่ างๆ ให้ รอบ
ด้าน เพื่อให้ หลักสูตรทัน สมัย ตอบโจทย์
สังคม บัณ ฑิตที่สาเร็จการศึกษามีงานทา
ฯลฯ อาทิ ความต้องการบัณ ฑิต ในแต่ละ
สาขา ความสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการ
พัฒ นาประเทศ ความต้องการของสั งคม
แ ล ะ แ น ว โน้ ม ใน อ น า ค ต แ น ว คิ ด
สถานการณ์ ในยุควิถีใหม่ (New Nomal)
ฯลฯ แล้ ว น ามาวางแผนการท างาน /
กาหนดนโยบายต่อไป อาทิ หลักสูตรที่ควร
เปิดใหม่ หลักสูตรที่ ควรปิ ด หลักสูตรที่ควร
ปรับปรุง หลักสูตรที่ ควรยุบรวม บูรณาการ
ฯลฯ โด ย ใน ก ารด าเนิ น ก ารค วรยึ ด
ประโยชน์ของนักศึกษา คุณภาพหลักสูตร
ประสิทธิภาพของหลักสูตร ฯลฯ
(2) ควรกากับติดตาม และประเมินผล
หลั กสู ตรบู รณาการ ซึ่งเป็ นนโยบายของ
สภามหาวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย
ว่าการดาเนินการประสบความสาเร็จ หรือ
มี ปั ญ หาอุ ป สรรคอย่ า งไร อาทิ อาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต ร รู ป แบบการบริ ห าร
จัดการ ฯลฯ เพื่อนามาวางแผนการทางาน
ต่อไป
(3) ห ลั กสู ต รต่ างๆ เริ่ ม ป ระเมิ น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามเกณ ฑ์
AUN-QA ในปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรก
ซึ่งผลการประเมินส่วนใหญ่ได้คะแนนน้อย
กว่ า ระดั บ 3 จึ งควรวิ เคราะห์ ห าสาเหตุ
ปั ญ หา อุ ป สรรค อาทิ ความเข้ า ใจใน
หลักเกณฑ์ ฯลฯ เพื่อนาไปวางแผนพัฒนา
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ร ว ม ทั งสิ่ งที่ ส ภ า
มหาวิทยาลัย จะสามารถให้การสนับสนุน
ผลั ก ดั น เพื่ อ ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษาต่ อ ไปมี ระดั บ ที่
สูงขึน

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการตามมติ
เพื่อชีแจงแนวทางการดาเนินงาน
ส าหรั บ การประเมิ น ที่ ส าคั ญ ใน
ระดั บ หลั ก สู ต ร และระดั บ คณะ/
ส่วนงาน ปีก ารศึก ษา 2563 และ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการ
รับการประเมินระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะอย่างมีคุณภาพ
3. กองบริ ห ารงานวิ ช าการก าลั ง
ดาเนินการจัดทาข้อมูลหลักสูตรใน
ปั จ จุ บั น และในอนาคต ให้ ค ณะ
ตรวจสอบปรับ แก้ไขเพิ่มเติม เพื่ อ
นามากาหนดทิ ศ ทางการวางแผน
หลั ก สู ต ร และการส ารวจความ
สนใจในการบูรณาการข้ามศาสตร์
เพื่อนามาจับคู่ระหว่างหลักสูตร
4. กองประกันคุณ ภาพการศึกษา
ส่ ง เอกสารเกี่ ย วกั บ การประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ
หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ/ ส่ ว นงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจ าปี
การศึกษา 2563 อาทิ
1) ปฏิทิ นกระบวนการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา
2563
2) แบบฟอร์มการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN-QA
3) คู่ มื อ แนวทางด าเนิ น การ
ประกั นคุณ ภาพการศึก ษาภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ป ากร ระดั บ
หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะวิ ช า/ ส่ ว น
งาน และสถาบัน
4) ทะเบี ย นรายชื่ อ ผู้ ป ระเมิ น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตาม
เก ณ ฑ์ AUN-QA แ ล ะ เก ณ ฑ์
EdPEx มห าวิ ท ยาลั ย ศิ ล ป ากร
ปีการศึกษา 2563

หน้าที่ 7 จากทังหมด 61 หน้า

ลาดับ
ที่

2

ชื่อเรื่อง

วาระที่7.1
แผนพัฒนาคณะเภสัช
ศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะเวลา
4ปี (ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.2564-2567)

มติที่ประชุมโดยสรุป
(4) สภามหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายให้
มห าวิ ท ยาลั ย ค ณ ะ มุ่ งเน้ นการจั ด
การศึกษาระดับบั ณ ฑิ ตศึกษาเนื่องจาก
จ านวนนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
โด ยเฉ พ าะใน ระดั บ ป ริ ญ ญ าเอกมี
แนวโน้ ม ลดลง ซึ่ ง สถานการณ์ นี เกิ ด
ขึ นกั บ ทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย จึ งควรระดม
ความคิดร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ วิ เ คราะห์ หาสาเหตุ และน ามา
วางแผนกาหนดทิ ศ ทางการด าเนิ นการ
ต่อไป อาทิ การยุบ รวม การบู รณาการ
หลั ก สู ต ร รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ
ฯลฯ
ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา
4 ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)
ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าว
หิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เสนอ
และให้น าข้อ สังเกต ข้อเสนอแนะของที่
ประชุมไปพิจารณาด้วย
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี
1.แผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ในระยะ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ.2564-2567)
ที่ น าเสนอ เน้ น การท างานเชิ งรุ ก และมี
ความท้ าทายมาก จึ งขอชื่ น ชม และเป็ น
ก าลั ง ใจให้ คณ บดี ที ม ผู้ บ ริ ห าร และ
บุคลากรทุกคน
2.ควรถอดบทเรียน การพั ฒ นาคณะ
เภสัชศาสตร์ซึ่งสามารถพัฒนาจนมีความ
เข้ ม แข็ ง ประสบความส าเร็ จ ได้ รั บ การ
ยอมรับในระดับต้นๆ ของประเทศ เพื่อให้
เป็ นตั วอย่ างที่ ดี ในการพั ฒ นาคณะ และ
ห น่ วย งา น ต่ างๆ ใน ม ห า วิ ท ย า ลั ย
โด ย เฉ พ าะใน ด้ าน คุ ณ ภ าพ บั ณ ฑิ ต
(สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม ได้ ม ากที่ สุ ด ในประเทศไทย คื อ
ประมาณ 97%) ผลงานวิชาการ งานวิจัย
อาจารย์ การประเมิ นคุณ ภาพการศึ กษา
ตามเกณฑ์ EdPEx เป็นต้น
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ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการตามมติ

คณะเภสัช
ศาสตร์

1.คณะฯ สนับสนุนการพัฒนากลุ่ม
วิ จั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การวิ จั ย
ขนาด ให ญ่ ที่ มี การบู รณ าการ
ภ า ย ใน แ ล ะ ภ า ย น อ ก ค ณ ะ /
มหาวิทยาลัย
2.โครงการจากกลุ่มวิจัยที่ได้รับทุน
วิจัยแล้ว คือ
2.1 โครงการการเพิ่ม มูลค่ารก
หมูเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสาหรับเศรษฐกิจใหม่
ต่อเนื่อง 2 ปี (2563-2564)
งบประมาณวิจัยรวม 31,200,000
บาท
2.2 โค รงก ารวิ จั ย เรื่ อ งการ
บู ร ณาการสหศาสตร์ เพื่ อ พั ฒ นา
รูปแบบการป้องกันและแก้ไขการมี
พฤติกรรมเสพติดมากกว่า 1 ชนิด
ใน เย า ว ช น ไท ย ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่อง 3 ปี
(2563-2565) งบประมาณวิจัยรวม
7,500,000 บาท

หน้าที่ 8 จากทังหมด 61 หน้า

ลาดับ
ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุมโดยสรุป
3. ควรมุ่งเน้นการวิจัยขนาดใหญ่ในเชิง
ลึก เชิงบูรณาการ มากกว่าการวิจัยย่อยๆ
เพื่ อ ให้ เกิ ด องค์ ค วามรู้ ผลลั พ ธ์ ที่ จ ะช่ ว ย
พั ฒ นาประเทศ และการเพิ่ ม มู ล ค่ า อาทิ
ด้านเภสัชชีวภาพ สมุนไพร ฯลฯ
4. ควรจัดทาแผนในการให้ศิษย์เก่าเข้า
มามีส่วนร่วม/ผลักดันแผนพัฒนาคณะใน
ด้านต่างๆ ด้วย ซึ่งจะเกิดประโยชน์ร่วมกัน
ทังคณะและศิษย์เก่า

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการตามมติ
3.โครงการการเพาะปลู กกั ญชาเพื่ อ
วิ จั ยและพั ฒ นาสารสกั ดในการลด
ปัญหาโรคอัลไซเมอร์และโรคกระดูก
พ รุ น ปี งบ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4
งบประมาณวิจัยรวม 6,000,000 บาท
4.คณะดาเนิ น การตามแผนเพื่ อ
ดาเนินงานจัดตังสมาคมศิษย์เก่า
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยปัจจุบันดาเนินการ
ร่วมกั บ ชมรมศิ ษ ย์ เก่า ในการดึ ง
ศิษย์เก่าเข้ามาร่วมพัฒนาคณะใน
ด้านต่างๆ ทังการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ
5.คณะจั ด ท าโครงการวิ จั ย ระดั บ
คณะวิชาเชิงบูรณาการเพื่อยื่นขอ
สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ซึ่ ง ขณะนี อยู่
ระหว่างการพิจารณา อาทิ
5.1 โครงการยกระดั บ ศาสตร์
และศิลป์แห่งการเรียนรู้วิถีสุขภาพ
และสมุ น ไพรสู่ ม าตรฐานระดั บ
นานาชาติ แ ละความเป็ น สากล
งบ ป ร ะ ม าณ ร วม 13,610,000
บาท
5.2 โครงการต่อยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภูมิภาคเอชีย
อาคเนย์ งบประมาณรวม
26,156,000 บาท
5.3 โครงการพั ฒ นาศูนย์ความ
เป็นเลิสด้านศิลปะการสร้างสรรค์
สุ ข ภ า ว ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
งบประมาณวิ จั ย รวม 6,438,500
บาท
5.4 โครงการพั ฒ นาศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านสังคมและวิถีสุขภาพ
ใน เอ เชี ย ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย งใต้
มหาวิทยาลัยศิลปากร
งบประมาณรวม 6,260,500 บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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3.2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขานุการแจ้งว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตังนายกสภา
มหาวิทยาลั ยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวม 16 ราย ตังแต่วันที่
21 สิงหาคม 2560 ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 และต่อมาได้มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร แทน
ตาแหน่งที่ว่าง ตังแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 นัน
เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดารงตาแหน่งมาครบ
กาหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครังที่ 3/2563 (วาระลับ) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม
2563 และครังที่ 6/2563 (วาระลับ) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้นาความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวม 16 ราย ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกมล จันทิมา
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์
นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
นางดวงสมร วรฤทธิ์
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายปัญญา วิจินธนสาร
นางพรรณขนิตตา บุญครอง
นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
นายสนิท
อักษรแก้ว
นายสันติ
เล็กสุขุม
นายสุมนต์ สกลไชย
นายอนุชาติ คงมาลัย
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
นางอรศิริ ปาณินท์

เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตังแล้ว
บัดนี ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมแต่งตังนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่เสนอทุกราย ตังแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2564 เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตังนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทางโทรสาร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ทังนีกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ชุดปัจจุบัน มีจานวน 31 ราย ประกอบด้วย ผู้มีรายนาม
ดังนี
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1.นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
1. คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิทยาลัย
2. นายกมล จันทิมา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายปัญญา วิจินธนสาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางพรรณขนิตตา บุญครอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายสนิท อักษรแก้ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายสันติ เล็กสุขุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายสุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายอนุชาติ คงมาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
16. นางอรศิริ ปาณินท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
2.อ.ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
3.นางฉันทนา ดาวราย

อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

3.กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณคาชู
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิมประเสริฐ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ
6.อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อานวยการหอศิลป์

4.กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทประเภทคณาจารย์ประจา
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง
คณะมัณฑนศิลป์
2.รองศาสตราจารย์วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
คณะโบราณคดี
4.รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณะอักษรศาสตร์
5.ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
คณะเภสัชศาสตร์
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
คณะวิทยาศาสตร์
โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ตังแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.3 รายงานแผนหลักสูตร แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2557 – 2563
(ปรับแผน)
เลขานุการแจ้งว่า ตามข้อ 5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยระบบและกลไกในการ
ดาเนิ น การหลั ก สู ตรของมหาวิท ยาลั ย พ.ศ.2562 หมวด 1 การจัดทาแผนหลั กสู ตรของมหาวิท ยาลั ย ข้อ 5
กาหนด “ให้มหาวิทยาลัยจัดทาแผนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เป็นแผนมีกาหนดคราวละห้าปี ซึ่งประกอบด้วย
หลักสูตรที่เปิดอยู่ขณะจัดทาแผน หลักสูตรที่ได้ปิด หรืองดรับนักศึกษาก่อนการจัดทาแผน แผนการเปิดหลักสูตร
ใหม่ แผนการปรับปรุงหลักสูตร แผนการรับนักศึกษา แผนการงดรับนักศึกษา (ถ้ามี) แผนการรวมหรือการปิด
หลักสูตร (ถ้ามี) เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” นัน
มหาวิ ท ยาลั ย โดยกองบริ ห ารงานวิ ช าการ ได้ จั ด ท าแผนหลั ก สู ต ร แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2557 – 2563 (ปรับแผน) โดยดาเนินการภายใต้กรอบแนวทางแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 – 2563 (ปรับแผน) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และหลักสูตรที่ส่งเสริมสนับสนุนความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซีย น โดยค านึ งถึงทิศ ทางความก้ าวหน้ าในสาขาวิช า เพื่ อเพิ่ ม ขีดความสามารถของบัณ ฑิ ตให้ มี คุณ ภาพ
มาตรฐานในระดับสากล และมีคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในตลาดแรงงานในประเทศและระหว่าง
ประเทศ มีกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอก โดยพิจารณาอย่าง
รอบคอบถึงความก้าวหน้ าทางวิช าการ ความต้องการของตลาดแรงงาน ความเชี่ยวชาญและศั กยภาพของ
มหาวิทยาลัย และความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
แผนหลักสูตร – แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2557 – 2563
(ปรับ แผน) เมื่อสิ นปี การศึกษา 2563 มีจ านวนหลั กสู ตรทังสิ น 201 หลั กสู ตร นั กศึกษาจานวน 35,174 คน
จาแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีจานวน 91 หลักสูตร จานวนนักศึกษารวม 27,054 คน ระดับปริญญาโท
จ านวน 66 หลั กสู ตร จ านวนนั กศึกษารวม 6,340 คน และระดับ ปริญ ญาเอกจานวน 44 หลั ก สู ตร จานวน
นักศึกษารวม 1,780 คน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี
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ตารางแสดงจานวนหลักสูตรและจานวน/สัดส่วนนักศึกษารวม จาแนกตามระดับการศึกษาและประเภทหลักสูตรกลุ่มสาขา

กลุ่มสาขา/คณะวิชา

จานวนหลักสูตร
(แผนฯ ปีการศึกษา 2557-2563)
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม
ไทย นานา ไทย นานา หลัก
ชาติ
ชาติ สูตร

จานวนนักศึกษารวม ปีการศึกษา 2563

ศิลปะและการออกแบบ
จิตรกรรมฯ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
มัณฑนศิลป์
ดุริยางคศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย
จิตรกรรมฯร่วมกับศึกษาฯ

14
1
2
7
4
-

1
1
-

25
3
13
5
2
1
1

4
2
1
1
-

44
4
17
13
6
2
1
1

ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
ไทย นานา รวม ไทย นานา รวม
ชาติ
ชาติ
2,845 210 3,055 1,831 126 1,957
500
500 340
340
425
425 646 95 741
1,300
- 1,300 485 21 506
620
620 145
145
210 210
10 10
95
95
120
120

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โบราณคดี
อักษรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
วิทยาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย

43
7
13
11
10
1
1
-

2
2
-

36
9
5
14
7
1

1
1
-

82
16
18
25
18
2
1
1
1

11,894 720 12,614 3,929
1,145
- 1,145 480
2,730
- 2,730 215
2,336
- 2,336 2,364
4,560
- 4,560 770
720 720
1,000
- 1,000
123
123
100

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ฯ
สัตวศาสตร์ฯ
ศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
รวมทั้งสิ้น

31
11
1
11
5
1
2
88

3

37
17
6
13
1
98

7
1
3
1
2
12

75 11,385 - 11,385 2,037 152 2,189
29 3,315
- 3,315 955 27 982
10
750
750 241 58 299
25 4,270
- 4,270 819 28 847
8 1,090
- 1,090 22
39 61
1
260
260
2 1,700
- 1,700
201 26,124 930 27,054 7,797 323 8,120

รวมจานวนหลักสูตร

รวม
ทังสิน
5,012
840
1,166
1,806
765
220
95
120

สัดส่วนจานวน
นักศึกษารวม
ตรี : บัณฑิต

60.95 : 39.05
59.52 : 40.48
36.45 : 63.55
71.98 : 28.02
81.06 : 18.95
95.45 : 4.55
0 : 100
0 : 100

45 3,974 16,588 76.04 : 23.96
480 1,625 70.46 : 29.54
215 2,945 92.70 : 7.30
- 2,364 4,700 49.70 : 50.30
45 815 5,375 84.84 : 15.16
720
100 : 0
- 1,000
100 : 0
123
100 : 0
100 100
0 : 100

รวมจานวนนักศึกษารวม

13,574
4,297
1,049
5,117
1,151
260
1,700
35,174

83.87 : 16.13
77.15 : 22.85
71.50 : 28.50
83.45 : 16.55
94.70 : 5.30
100 : 0
100 : 0
76.91 : 23.09
สัดส่วน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
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3.4 รายงานการเงินรายไตรมาสที่ 1/2564 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เลขานุการแจ้งว่า ด้วยกองคลังได้จัดทารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร รายไตรมาสที่ 1
(1 ตุลาคม - 31 ธัน วาคม 2563) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้ ว ยการวิเคราะห์ งบแสดงฐานะการเงิน
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน โดยการวิเคราะห์สภาพคล่องทาง
การเงินพบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เท่ากับ 23.05 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหนี
นักศึกษา เท่ากับ 22.09 เท่า แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการชาระหนีระยะสันหรือค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อหนีผูกพัน
ไว้สามารถชาระหนีได้เพียงพอ
การจัดทารายงานการเงินนีได้รวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน
นอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดาเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดินจะบันทึกทังในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) และใน
ระบบงานโปรแกรมสาเร็จรูป (MIS) โดยเงินนอกงบประมาณบันทึกบัญชีตามระบบงานโปรแกรมสาเร็จรูป (MIS)
สาหรับการบันทึกบัญชีในระหว่างเดือนตุลาคมถึง เดือนธันวาคม 2561 และตามระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise Resource Planning System) สาหรับการ
บันทึกบัญชีตังแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป และนาข้อมูลทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณบันทึกในงบ
ทดลองตามแบบ บช.05 เข้ าระบบ GFMIS โดยผ่านระบบ GFMIS Web Online ตามหนังสื อกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนาข้อมูลงบทดลอง
สาหรับหน่วยงานอิสระและองค์การมหาชน ผ่าน GFMIS Web Online
ทังนี ได้เสนอที่ประชุมชุดต่างๆ แล้วดังนี
1.ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2564 รับทราบ
2.ที่ ป ระชุม คณะกรรมการที่ ป รึกษาเกี่ ยวกั บ การเงิน และทรัพ ย์สิ น ของมหาวิท ยาลั ย ครังที่
2/2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 รับทราบ และให้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.5 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา จานวน 3 ราย (วาระลับ)
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
-ไม่ม-ี
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
5.1 การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
5.1.1 มหาวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรของคณะ จานวน 19 หลักสูตร
ประธานเสนอว่า มหาวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรของคณะ
จานวน 19 หลักสูตร ดังนี

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

หน้าที่ 14 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร/
สาขาวิชา/คณะ

ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการ
วิชาการ
ครังที่ 1/2564
เมื่อวันที่
7 มกราคม 2564

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

1. หลักสูตร
ขอเปลี่ยนแปลงรายชือ่ อาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี
สถาปัตยกรรมศาสตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
มหาบัณฑิต
1. รศ.ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์
สาขาวิชา
2. รศ.ดร ต้นข้าว ปาณินท์*
1. รศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์*
สถาปัตยกรรม
3. ผศ.ดร.ธาริณี รามสูต*
2. ผศ.ดร.ธาริณี รามสูต*
ฉบับปี พ.ศ.2560
4. รศ.มาลินี ศรีสุวรรณ
3. รศ.มาลินี ศรีสุวรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย
5. รศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข
4. รศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข
6. อ.ดร สัทธา ปัญญาแก้ว
5. อ.ดร.สัทธา ปัญญาแก้ว
7. ผศ.นันทพล จั่นเงิน
6. ผศ.นันทพล จั่นเงิน
8. อ.ดร. อดิศร ศรีเสาวนันท์*
7. ผศ.ดร.อดิศร ศรีเสาวนันท์*,**
9. ผศ.ดร. ศราวุธ เปรมใจ
8. ผศ.ดร.ศราวุธ เปรมใจ
10.ผศ.ดร. พิมลศิริ ประจงสาร
9. ผศ.ดร.พิมลศิริ ประจงสาร
11.อ.ธนาคาร โมกขะสมิต
10.อ.ธนาคาร โมกขะสมิต
12.ผศ.ดร.พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์
11.ผศ.ดร.พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์
13.อ.ดร. จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ
12.ผศ. ดร. จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ**
14.ผศ.สุคตยุติ จารุนุช
13.ผศ.สุคตยุติ จารุนุช
15.ศ.ดร.วีระ อินพันทัง
16.อ.ดร.เจนยุทธ ล่อใจ
14.ผศ.ดร.เจนยุทธ ล่อใจ**

ผ่านที่ประชุม
สภาวิชาการ
ครังที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์
2564

เริ่มใช้ตังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ตามบันทึกที่ออกจากคณะ
2. หลักสูตร
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี
สถาปัตยกรรมศาสตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
บัณฑิต สาขาวิชา
1. ผศ. นันทพล จั่นเงิน*
1. ผศ. ดร. พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์*
สถาปัตยกรรม (5 ปี)
2. ผศ. ดร. ศราวุธ เปรมใจ*
2. อ. เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล*
ฉบับปี พ.ศ.2561
3. อ. ศิริวัฒน์ ปัจฉิมะศิริ*
3. อ. ดร. สัทธา ปัญญาแก้ว*
คณะสถาปัตยกรรม
4. ผศ. ชาญวิทย์ สุขพร*
4. ผศ. ชาญวิทย์ สุขพร*
ศาสตร์
5. อ. ธารา จาเนียรดารงการ*
5. อ. ธารา จาเนียรดารงการ*

ครังที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 7
มกราคม 2564

ครังที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์
2564

เริ่มใช้ตังแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ตามบันทึกที่ออกจากคณะ
3. หลักสูตรศึกษาศาสตร ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี
บัณฑิต สาขาวิชา
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
ภาษาจีน (4 ปี)
1. อ. ดร. ทรรศนีย์ โมรา*
1. อ. ดร. ทรรศนีย์ โมรา*
ฉบับปี พ.ศ.2562
2. อ. ดร. ภัทรปภา ทองแท่งใหญ่*
2. อ. ดร. ภัทรปภา ทองแท่งใหญ่*
คณะศึกษาศาสตร์
3. อ. วนิดา ชูเกียรติวัฒนากุล*
3. อ. วิชยา กรพิพัฒน์*
4. อ. Li Lijia*
4. อ. Li Lijia*
5. อ. ณัฐนันท์ เจียรประดิษฐ*
5. อ. ณัฐนันท์ เจียรประดิษฐ
6. อ. อารดี เก้าเอี้ยน*

ครังที่ 11/2563 ครังที่ 2/2564
เมือ่ วันที่ 23
เมื่อวันที่
3 ธันวาคม 2563 กุมภาพันธ์
2564

เริ่มใช้ตังแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ตามบันทึกที่ออกจากคณะ

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

หน้าที่ 15 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร/
สาขาวิชา/คณะ
4. ห ลั ก สู ต รป รั ช ญ า
ดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล
ฉบับปี พ.ศ.2561
บัณฑิตวิทยาลัย

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

ขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1. อ. ดร. ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง*
2 .ผศ. ดร. คทา ประดิษฐวงศ์*
3. อ. ดร. ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์*
4. อ. ดร. ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์
5. อ. ดร. สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ
6. อ. ดร. วัสรา รอดเหตุภยั
7. รศ. ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์
8. อ. ดร. อรวรรณ เชาวลิต
9. อ. ดร. รัชดาพร คณาวงษ์
10. อ. ดร. สัจจาภรณ์ ไวจรรยา
11. อ. ดร. กรัญญา สิทธิสงวน
12. อ. ดร. วีณาวดี ม่วงอ้น
13. อ.ดร.เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผศ.ดร. ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง*,**
2. ผศ.ดร. คทา ประดิษฐวงศ์*
3. อ.ดร. ณัฐโชติ พรหมฤทธิ*์
4. ผศ. ดร. ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์**
5. ผศ. ดร. สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ**
6. อ.ดร. วัสรา รอดเหตุภยั
7. รศ. ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์
8. ผศ. ดร. อรวรรณ เชาวลิต**
9. ผศ. ดร. รัชดาพร คณาวงษ์**
10. อ. ดร. สัจจาภรณ์ ไวจรรยา
11. ผศ. ดร. กรัญญา สิทธิสงวน**
12. ผศ. ดร. วีณาวดี ม่วงอ้น**
13. อ. ดร. เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต
14.อ. ดร. สิรักข์ แก้วจานงค์
15.อ. ดร. กฤษณะ สีพนมวัน

ผ่านที่ประชุม

ผ่านที่ประชุม

คณะกรรมการ
วิชาการ

สภาวิชาการ

ครังที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 7
มกราคม 2564

ครังที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2564

ครังที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 7
มกราคม 2564

ครังที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2564

เริ่มใช้ตังแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ตามบันทึกที่ออกจากคณะ
5. หลักสูตร
วิ ท ย า ศ า ส ต ร
มหาบั ณ ฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล
ฉ บั บ ปี พ .ศ .2 5 6 1
บัณฑิตวิทยาลัย

ขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อ.ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์*
1. ผศ.ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์*,**
2. อ.ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ*
2. ผศ.ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ*,**
3. อ. ดร. สัจจาภรณ์ ไวจรรยา*
3. อ.ดร. สัจจาภรณ์ ไวจรรยา*
4. อ.ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง
4. ผศ.ดร. ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง**
5. อ.ดร.วัสรา รอดเหตุภัย
5. อ.ดร. วัสรา รอดเหตุภัย
6. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
6. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
7. ผศ.ดร.คทา ประดิษฐวงศ์
7. ผศ.ดร. คทา ประดิษฐวงศ์
8. อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต
8. ผศ. ดร. อรวรรณ เชาวลิต**
9. อ.ดร.รัชดาพร คณาวงษ์
9. ผศ.ดร. รัชดาพร คณาวงษ์**
10. อ.ดร.กรัญญา สิทธิสงวน
10.ผศ.ดร. กรัญญา สิทธิสงวน**
11. อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์
11.อ.ดร. ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์
12. อ.ดร.เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต 12.อ.ดร.เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต
13. อ.ดร.วีณาวดี ม่วงอ้น
13.ผศ.ดร. วีณาวดี ม่วงอ้น**
14.อ.ดร.สิรักข์
แก้วจานงค์
15.อ.ดร.กฤษณะ สีพนมวัน
เริ่มใช้ตังแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ตามบันทึกที่ออกจากคณะ

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

หน้าที่ 16 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร/
สาขาวิชา/คณะ

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

6. หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
สาขาวิชาวิศวกรรมการ
1. ผศ. ดร. สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์*
1. ผศ. ดร. สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์
จัดการและโลจิสติกส์
2. อ. กวินธร สัยเจริญ*
2. อ. กวินธร สัยเจริญ*
ฉบับปี พ.ศ.2560
3. ผศ. จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์*
3. ผศ. จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์*
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
4. อ. เกษรินทร์ พูลทรัพย์*
4. อ. เกษรินทร์ พูลทรัพย์*
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
5. อ. บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช*
5. อ. บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช*
อุตสาหกรรม
6. รศ. ดร. ประจวบ กล่อมจิตร
6. รศ. ดร. ประจวบ กล่อมจิตร
7. ผศ. ดร. ชูศักดิ์ พรสิงห์
7. ผศ. ดร. ชูศักดิ์ พรสิงห์
8. ผศ. ดร. ศรีรักษ์ ศรีทองชัย
8. ผศ. ดร. ศรีรักษ์ ศรีทองชัย
9. ผศ. ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ
9. ผศ. ปฏิพัทธ์ หงษ์สวุ รรณ
10. ผศ. มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์
10. ผศ. มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์
11. ผศ. วันชัย ลีลากวีวงศ์
11. ผศ. วันชัย ลีลากวีวงศ์
12. ผศ. สุขุม โฆษิตชัยมงคล
12. ผศ. สุขุม โฆษิตชัยมงคล
13. ผศ. ดร. คเณศ พันธุ์สวาสดิ์
13. ผศ. ดร. คเณศ พันธุ์สวาสดิ์
14. อ. ดร. วรฤทัย ชูเทียร
14. อ. ดร. วรฤทัย ชูเทียร
15. อ. ดร. สิทธิชัย แซ่เหล่ม
15. อ. ดร. สิทธิชัย แซ่เหล่ม
16. อ. ธนาธร เกรอต*
17. อ. เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก

ผ่านที่ประชุม
สภาวิชาการ

ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการ
วิชาการ
ครังที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 7
มกราคม 2564

ครังที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2564

ครังที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 7
มกราคม 2564

ครังที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2564

เริ่มใช้ตังแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ตามบันทึกที่ออกจากคณะ
7. หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาปิโตรเคมีและ
วัสดุพอลิเมอร์
ฉบับปี พ.ศ.2560
คณะวิศ วกรรมศาสตร์
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)

1. รศ. มาณพ ปานะโปย *

1. รศ. มาณพ ปานะโปย *

2. รศ. อาชาไนย บัวศรี *

2. รศ. อาชาไนย บัวศรี *

3. ผศ. ดร. จันทร์ฉาย ทองปิ่น *

3. ผศ. ดร. จันทร์ฉาย ทองปิ่น *

4. ผศ. ดร. พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล *

4. ผศ. ดร. พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล *

5. ผศ. ดร. ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ *

5. ผศ. ดร. ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ *

6. อ. ดร. ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล *

6. อ. ดร. ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล *

7. อ. ดร. อานาจ สิทธัตตระกูล *

-

8. รศ. ดร. ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์

7. รศ. ดร. ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์

9. ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์

8. ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์

10. ผศ. ดร. นิติ ยงวณิชย์

9. ผศ. ดร. นิติ ยงวณิชย์

11. ผศ. ดร. บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร

10. ผศ. ดร. บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร

12. ผศ. ดร. ปาเจรา พัฒนถาบุตร

11. ผศ. ดร. ปาเจรา พัฒนถาบุตร

13. ผศ. ดร. ภัทร์ สุขแสน

12. ผศ. ดร. ภัทร์ สุขแสน

14. ผศ. ดร. วรดา หล่อยืนยง

13. ผศ. ดร. วรดา หล่อยืนยง

15. ผศ. ดร.วั นชัย เลิศวิจิตรจรัส

14. ผศ. ดร.วั นชัย เลิศวิจิตรจรัส

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

หน้าที่ 17 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร/
สาขาวิชา/คณะ

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

16. ผศ. ดร. สุดศิริ เหมศรี
17. ผศ. สมจิตร ลาภโนนเขวา
18. อ. ดร. นฤทธิ์ ตรีอานรรค

ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการ
วิชาการ

ผ่านที่ประชุม
สภาวิชาการ

ครังที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 7
มกราคม 2564

ครังที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2564

ครังที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2564

ครังที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2564

15. ผศ. ดร. สุดศิริ เหมศรี
16. ผศ. สมจิตร ลาภโนนเขวา
17. ผศ. ดร. นฤทธิ์ ตรีอานรรค **

เริ่มใช้ตังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ตามบันทึกที่ออกจากคณะ
8. หลักสูตรวิศวกรรม
ขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
วิศวกรรมอุตสาหการ
1. อ. ดร. วรฤทัย ชูเทียร*
1. อ. ดร. วรฤทัย ชูเทียร*
ฉบับปี พ.ศ.2560
2. ผศ. ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ*
2. ผศ. ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ*
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผศ. สุขุม โฆษิตชัยมงคล*
3. ผศ. สุขุม โฆษิตชัยมงคล*
และเทคโนโลยี
4. ผศ. มนตรี พิพฒ
ั น์ไพบูลย์*
4. ผศ. มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์*
อุตสาหกรรม
5. อ. ดร. สิทธิชัย แซ่เหล่ม*
5. อ. ดร. สิทธิชัย แซ่เหล่ม*
6. รศ. ดร. ประจวบ กล่อมจิตร
6. รศ. ดร. ประจวบ กล่อมจิตร
7. ผศ. ดร. คเณศ พันธุ์สวาสดิ์
7. ผศ. ดร. คเณศ พันธุ์สวาสดิ์
8. ผศ. ดร. ชูศักดิ์ พรสิงห์
8. ผศ. ดร. ชูศักดิ์ พรสิงห์
9. ผศ. ดร. ศรีรักษ์ ศรีทองชัย
9. ผศ. ดร. ศรีรักษ์ ศรีทองชัย
10. ผศ. ดร. สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์
10. ผศ. ดร. สุจินต์ ฒิชัยวัฒน์
11. ผศ. จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์ 11. ผศ. จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์
12. ผศ. วันชัย ลีลากวีวงศ์
12. ผศ. วันชัย ลีลากวีวงศ์
13. อ. กวินธร สัยเจริญ
13. อ. กวินธร สัยเจริญ
14. อ. บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช
14. อ. บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช
15. อ. ธนาธร เกรอต
15. อ. ธนาธร เกรอต
16. อ. เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก*
เริ่มใช้ตังแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ตามบันทึกที่ออกจากคณะ
9. ห ลั ก สู ต ร อั ก ษ ร ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
สาขาวิ ช าภ าษ าไท ย
1. อ. ดร. นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์* 1. อ. ดร. นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์*
ฉบับปี พ.ศ.2559
2. อ. มนทรัตม์ พิทักษ์*
2. อ. มนทรัตม์ พิทักษ์*
คณะอักษรศาสตร์
3. อ. วิมลศิริ กลิ่นบุบผา*
3. อ. วิมลศิริ กลิ่นบุบผา*
4. อ. ดร. สุนทรี โชติดิลก
4. อ. ดร. ทศพล ศรีพุ่ม
5. อ. วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
5. อ. วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน

เริ่มใช้ตังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ตามบันทึกที่ออกจากคณะ

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

หน้าที่ 18 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร/
สาขาวิชา/คณะ
10. หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ.2560
บัณฑิตวิทยาลัย

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

ผ่านที่ประชุม
คณะกรรม
การวิชาการ

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1. อ. ดร. ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี*
2. รศ. พ.ต.อ. พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์*
3. รศ. พ.ต.อ. นพรุจ ศักดิ์ศิริ*
4. รศ. พ.ต.อ. วรธัช วิชชุวาณิชย์
5. ผศ. พ.ต.อ. ดร. สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ
6. อ. ดร. ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง
7. อ. ดร. วีณาวดี ม่วงอ้น
8. อ. ดร. มูฮาหมัด นิยมเดชา
9. อ. ดร. ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง
10. ผศ. ดร. สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย
11. ผศ. ดร. กรทิพย์ โต๊ะสิงห์
12. ผศ. ดร. ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์
13. รศ. ดร. สืบสกุล อยู่ยืนยง
14. ผศ. ดร. อดิศรี เจริญพานิช

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อ. ดร. ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี*
2. รศ. พ.ต.อ. พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์*
3. รศ. พ.ต.อ. นพรุจ ศักดิ์ศิริ*
4. รศ. พ.ต.อ. วรธัช วิชชุวาณิชย์
5. อ. อรทัย เขียวพุ่ม
6. ผศ. ดร. ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง**
7. ผศ. ดร. วีณาวดี ม่วงอ้น**
8. อ. ดร. มูฮาหมัด นิยมเดชา
9. อ. ดร. ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง
10. ผศ. ดร. สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย
11. ผศ. ดร. กรทิพย์ โต๊ะสิงห์
12. ผศ. ดร. ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์
13. รศ. ดร. สืบสกุล อยู่ยืนยง
14. ผศ. ดร. อดิศรี เจริญพานิช

เริ่มใช้ตังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ตามบันทึกที่ออกจากคณะ
11. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี
ฉบับปี พ.ศ.2559
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
คณะวิทยาการจัดการ
1. อ. มารุต มกรเสน*
1. อ. มารุต มกรเสน*
2. อ. บุณยวีร์ เลิศลอยกุลชัย*
2. อ. บุณยวีร์ เลิศลอยกุลชัย*
3. ผศ. นภนนท์ หอมสุด
3. ผศ. นภนนท์ หอมสุด
4. อ. ศรายุทธ์ ยิมเรือน
4. อ. ศรายุทธ์ ยิมเรือน
5. อ. คงฤทธิ์ ธานีรณานนท์
5. อ. วรานนท์ ตราทอง

12. หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม (5 ปี)
ฉบับปี พ.ศ.2555
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

เริ่มใช้ตังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ตามบันทึกที่ออกจากคณะ
1.ขอปรับวิชาบังคับก่อน และขอเพิ่มเงื่อนไข ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ กลุ่มวิชา
หลัก จานวน 1 วิชา ดังนี
เดิม
ใหม่
261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 3(0-6-3)
261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 3(0-6-3)
(Thesis Preparation)
(Thesis Preparation)
วิชาบังคับก่อน :
วิชาบังคับก่อน :
261 203 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 261 203 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7
แ ล ะ 261 204 ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น ต้ น 261 204 การศึกษาขั้นต้นก่อนงาน
ก่อนงานออกแบบ
ออกแบบ
261 205 การฝึกงานสถาปัตยกรรม
หรือ
โดยได้รบั ความยินยอมของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

ครังที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ์
2564

ผ่านที่
ประชุม
สภา
วิชาการ
ครังที่
2/2564
เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์
2564

ครังที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ์
2564

ครังที่
2/2564
เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์
2564

ครังที่ 1/2564
เมื่อวันที่
7 มกราคม
2564

ครังที่
2/2564
เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์
2564

หน้าที่ 19 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร/
สาขาวิชา/คณะ

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

ผ่านที่ประชุม
คณะกรรม
การวิชาการ

ผ่านที่
ประชุม
สภา
วิชาการ

2. ขอปรับจานวนชั่วโมงของการฝึกงาน ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ กลุ่มวิชาหลัก จาก
จานวน 140 ชั่วโมง เป็นไม่น้อยกว่า 210 ชั่วโมง จานวน 1 วิชา ดังนี
เดิม
261 205 การฝึกงานสถาปัตยกรรม
(Architectural Training)
0 (จานวน 140 ชม.)
นั ก ศึ ก ษ าต้ อ งเข้ ารั บ ก ารฝึ ก
วิชาชีพสถาปัตยกรรมในภาคฤดูร้อนเมื่อ
ลงทะเบียนเรียน และสอบผ่านมาแล้วไม่
ต่ ากว่า 125 หน่ วยกิ ต โดยเข้ าฝึ กงานใน
สานักงานสถาปนิก หรือหน่วยงานราชการที่
มี ห น่ วยงานเกี่ ย วข้ อ งกั บ การออกแบบ
สถาปัตยกรรม
13. หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมไทย
(5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2555
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

ใหม่
261 205 การฝึกงานสถาปัตยกรรม
(Architectural Training)
0 (ไม่น้อยกว่า 210 ชม.หรือเทียบเท่า)
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเข้ า รับ การฝึ ก วิ ช าชี พ
ส ถ า ปั ต ย ก ร รม ใน ภ า ค ฤ ดู ร้ อ น เมื่ อ
ลงทะเบียนเรียน และสอบผ่านมาแล้วไม่ต่า
กว่ า 125 หน่ ว ยกิ ต โดยเข้ า ฝึ ก งานใน
สานักงานสถาปนิก หรือหน่วยงานราชการ
ที่ มี ห น่ ว ยงานเกี่ ย วข้ อ งกั บ การออกแบบ
สถาปัตยกรรม

เริ่มใช้ตังแต่ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
1.ขอปรับวิชาบังคับก่อน และขอเพิ่มเงื่อนไข ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ กลุ่มวิชาหลัก
จานวน 1 วิชา ดังนี
เดิม
ใหม่
262 207 เตรียมวิทยานิพนธ์ 3(0-6-3) 262 207 เตรียมวิทยานิพนธ์ 3(0-6-3)
(Thesis Preparation)
(Thesis Preparation)
วิชาบังคับก่อน :
วิชาบังคับก่อน :
262 203 การออกแบบ
261 205 การฝึกงานสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 2
262 203 การออกแบบสถาปัตยกรรม
ไทยร่วมสมัย 2
หรือ
โดยได้รบั ความยินยอมของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
2. ขอปรับจานวนชั่วโมงของการฝึกงาน ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ กลุ่มวิชาสนับสนุน
จากจานวน 140 ชั่วโมง เป็นไม่น้อยกว่า 210 ชั่วโมง จานวน 1 วิชา ดังนี
เดิม
ใหม่
261 205 การฝึกงานสถาปัตยกรรม
261 205 การฝึกงานสถาปัตยกรรม
(Architectural Training)
(Architectural Training)
0 (จานวน 140 ชม.)
0 (ไม่น้อยกว่า 210 ชม.หรือเทียบเท่า)
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเข้ า รั บ การฝึ ก วิช าชี พ
นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกวิชาชีพ
ส ถ า ปั ต ย ก รร ม ใน ภ า ค ฤ ดู ร้ อ น เมื่ อ สถ าปั ตย ก รรม ใน ภ าค ฤดู ร้ อ น เมื่ อ
ลงทะเบียนเรียน และสอบผ่านมาแล้วไม่ต่า ลงทะเบียนเรียน และสอบผ่านมาแล้วไม่
กว่ า 125 หน่ ว ยกิ ต โดยเข้ า ฝึ ก งานใน ต่ากว่า 125 หน่วยกิต โดยเข้าฝึกงานใน
สานักงานสถาปนิก หรือหน่วยงานราชการ ส านั ก งานสถาปนิ ก หรื อ หน่ ว ยงาน
ที่ มี ห น่ ว ยงานเกี่ ย วข้ อ งกั บ การออกแบบ ราชการที่มีห น่ วยงานเกี่ย วข้ อ งกับ การ
สถาปัตยกรรม
ออกแบบสถาปัตยกรรม
เริ่มใช้ตังแต่ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

ครังที่ 1/2564
เมื่อวันที่
7 มกราคม
2564

ครังที่
2/2564
เมือ่ วันที่ 23
กุมภาพันธ์
2564

หน้าที่ 20 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร/
สาขาวิชา/คณะ
14. หลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเอเชีย
ตะวันออก
ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะอักษรศาสตร์

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

ผ่านที่ประชุม
คณะกรรม
การวิชาการ

1. ขอปรับแผนการศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลี ในรายวิชาต่อไปนี
1.1 443 205 การอ่านภาษาเกาหลี 1 จากภาคการศึกษาที่ 1 ชันปีที่ 3 เป็น
ภาคการศึกษาที่ 2 ชันปีที่ 2
1.2 443 206 การอ่านภาษาเกาหลี 2 จากภาคการศึกษาที่ 2 ชันปีที่ 3 เป็น
ภาคการศึกษาที่ 1 ชันปีที่ 3
1.3 443 212 อักษรจีนในภาษาเกาหลี 1 จากภาคการศึกษาที่ 1 ชันปีที่ 4 เป็น
ภาคการศึกษาที่ 2 ชันปีที่ 3
แผนการศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลี
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
เดิม

แก้ไข

จานวน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
(บ-ป-น)
410 104 การฟังและการพูด 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสือ่ สาร
440 201 ภาษาและ
2(2-0-4)
วัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออก
441 201 ภาษาจีนเบืองต้น 4 3(2-2-5)
441 202 การฟังและการพูด 3(2-2-5)
ภาษาจีน 2
หรือ
442 201 ภาษาญี่ปุ่น
เบืองต้น 4

รหัสวิชา

การฟังและการ
พูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสือ่ สาร
440 201 ภาษาและ
วัฒนธรรม
เอเชีย
ตะวันออก
441 201 ภาษาจีน
เบืองต้น 4
441 202

3(2-2-5) 442 201
3(2-2-5) 442 202

443 202 การฟังและการพูด
ภาษาเกาหลี 2

3(2-2-5)

3(2-2-5) 443 201
443 202

443 205
รวม
จานวน

16

6

ชื่อรายวิชา

410 104

442 202 การฟังและการพูด
ภาษาญี่ปนุ่ 2
หรือ
443 201 ภาษาเกาหลี
เบืองต้น 4

รายวิชาโท

ครังที่ 1/2564
เมื่อวันที่
7 มกราคม
2564

ผ่านที่
ประชุม
สภา
วิชาการ
ครังที่
2/2564
เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์
2564

การฟังและการ
พูดภาษาจีน 2
หรือ
ภาษาญี่ปุ่น
เบืองต้น 4

จานวน
หน่วยกิต
(บ-ป-น)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

การฟังและการ
พูดภาษาญี่ปุ่น 2
หรือ
ภาษาเกาหลี
เบืองต้น 4

3(2-2-5)

การฟังและการพูด
ภาษาเกาหลี 2

3(2-2-5)

การอ่านภาษา
เกาหลี 1
รายวิชาโท

3(2-2-5)

2(2-0-4)
6

16*/18**

* หมายถึง รวมจานวนหน่วยกิตของวิชาเอกภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
** หมายถึง รวมจานวนหน่วยกิตของวิชาเอกภาษาเกาหลี

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

หน้าที่ 21 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/
คณะวิชา

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

ผ่านที่ประชุม
คณะกรรม
การวิชาการ

ผ่านที่
ประชุม
สภา
วิชาการ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
เดิม

แก้ไข
จานวน
หน่วยกิต
(บ-ป-น)
2(2-0-4)

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

410 105

3(2-2-5)

441 203

การอ่านและ
การเขียน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสือ่ สาร
การฟังและการ
พูดภาษาจีน 3

441 205 การอ่านภาษาจีน 1

2(2-0-4)

441 205

การอ่านภาษาจีน 1 2(2-0-4)

441 207 การเขียนภาษาจีน 1

2(2-0-4)

441 207

การเขียนภาษาจีน 1

2(2-0-4)

441 209 โครงสร้างภาษาจีน
1

2(2-0-4)

441 209

โครงสร้าง
ภาษาจีน 1

2(2-0-4)

441 211 บทความคัดสรร
วัฒนธรรมจีน

3(3-0-6)

441 211

บทความคัดสรร
วัฒนธรรมจีน

3(3-0-6)

442 203 การฟังและการพูด
ภาษาญี่ปุ่น 3

3(2-2-5)

442 203

การฟังและการ 3(2-2-5)
พูดภาษาญีป่ ุ่น 3

442 205 การอ่าน
ภาษาญี่ปุ่น 1

2(2-0-4)

442 205

การอ่าน
ภาษาญี่ปุ่น 1

2(2-0-4)

442 207 การเขียน
ภาษาญี่ปุ่น 1

2(2-0-4)

442 207

การเขียน
ภาษาญี่ปุ่น 1

2(2-0-4)

442 209 โครงสร้าง
ภาษาญี่ปุ่น 1

2(2-0-4)

442 209

โครงสร้าง
ภาษาญี่ปุ่น 1

2(2-0-4)

442 211 บทความ
คัดสรรวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น
หรือ

3(3-0-6)

442 211

บทความคัดสรร
วัฒนธรรมญีป่ ุ่น

3(3-0-6)

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

410 105 การอ่านและการ
เขียนภาษา
อังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
441 203 การฟังและการพูด
ภาษาจีน 3

หรือ

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

จานวน
หน่วยกิต
(บ-ป-น)
2(2-0-4)

3(2-2-5)

หรือ

หรือ

หน้าที่ 22 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร/
สาขาวิชา/คณะ

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

เดิม

ผ่านที่ประชุม
คณะกรรม
การวิชาการ
แก้ไข

จานวน
หน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(2-2-5)

ชื่อรายวิชา

443 203

การฟังและ
การพูดภาษา
เกาหลี 3

443 205

การอ่านภาษา
เกาหลี 1

2(2-0-4)

443 206 การอ่านภาษา
เกาหลี 2

2(2-0-4)

443 207

การเขียนภาษา
เกาหลี 1

2(2-0-4)

443 207

การเขียน
ภาษาเกาหลี 1

2(2-0-4)

443 209

โครงสร้าง
ภาษาเกาหลี 1

2(2-0-4)

443 209

โครงสร้าง
ภาษาเกาหลี 1

2(2-0-4)

443 211

บทความ
คัดสรร
วัฒนธรรม
เกาหลี
รายวิชาโท

3(3-0-6)

443 211

บทความคัด
สรรวัฒนธรรม
เกาหลี

3(3-0-6)

20

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

รหัสวิชา
443 203

6
รวม
จานวน

ชื่อรายวิชา

จานวน
หน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(2-2-5)

รหัสวิชา

รวม
จานวน

ผ่านที่
ประชุม
สภา
วิชาการ

การฟังและ
การพูดภาษา
เกาหลี 3

รายวิชาโท

6

20

หน้าที่ 23 จากทังหมด 61 หน้า

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

ชื่อหลักสูตร/

ผ่านที่ประชุม

สาขาวิชา/คณะ

คณะกรรม
การวิชาการ

ผ่านที่
ประชุม
สภา
วิชาการ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
เดิม

รหัสวิชา
400 103

ชื่อรายวิชา

แก้ไข
จานวนหน่วย
กิต
รหัสวิชา
(บ-ป-น)

ชื่อรายวิชา

จานวน
หน่วยกิต
(บ-ป-น)

ภาษาอังกฤษเพือ่ 2(2-0-4)
การประกอบ
อาชีพ
ประวัติ
2(2-0-4)
วรรณกรรมเอเชีย
ตะวันออก
การฟังและการ 3(2-2-5)
พูดภาษาจีน 4

400 103

441 206

การอ่าน
ภาษาจีน 2

2(2-0-4)

441 206

การอ่าน
ภาษาจีน 2

2(2-0-4)

441 208

การแปล
ภาษาจีน 1

2(2-0-4)

441 208

การแปล
ภาษาจีน 1

2(2-0-4)

441 210

โครงสร้าง
ภาษาจีน 2
หรือ
การฟังและ
การพูด
ภาษาญี่ปุ่น 4

2(2-0-4)

441 210

2(2-0-4)

3(2-2-5)

442 204

โครงสร้าง
ภาษาจีน 2
หรือ
การฟังและ
การพูด
ภาษาญี่ปุ่น 4

442 206

การอ่าน
ภาษาญี่ปุ่น 2

2(2-0-4)

442 206

การอ่าน
ภาษาญี่ปุ่น 2

2(2-0-4)

442 208

การแปลภาษา
ญี่ปุ่น 1

2(2-0-4)

442 208

การแปลภาษา
ญี่ปุ่น 1

2(2-0-4)

442 210

โครงสร้าง
ภาษาญี่ปุ่น 2
หรือ

2(2-0-4)

442 210

โครงสร้าง
ภาษาญี่ปุ่น 2
หรือ

2(2-0-4)

440 202
441 204

442 204

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

440 202
441 204

ภาษาอังกฤษเพื่อ 2(2-0-4)
การประกอบ
อาชีพ
ประวัติ
2(2-0-4)
วรรณกรรมเอเชีย
ตะวันออก
การฟังและการ 3(2-2-5)
พูดภาษาจีน 4

3(2-2-5)

หน้าที่ 24 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร/
สาขาวิชา/คณะ

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

443 204

ผ่านที่ประชุม
คณะกรรม
การวิชาการ

การฟังและการพูด
ภาษาเกาหลี 4

3(2-2-5)

443 204

การฟังและการพูด
ภาษาเกาหลี 4

3(2-2-5)

443 206 การอ่านภาษา
เกาหลี 2
443 208 การแปลภาษา
เกาหลี 1

2(2-0-4)

443 208

2(2-0-4)

2(2-0-4)

443 210

การแปลภาษา
เกาหลี 1
โครงสร้าง
ภาษาเกาหลี 2

443 210

2(2-0-4)

443 212 อักษรจีนใน
3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี 1

โครงสร้าง
ภาษาเกาหลี 2

2(2-0-4)

รายวิชาเอก
เลือก

2

รายวิชาเอก
เลือก

2

รายวิชาโท

4

รายวิชาโท

4

รวมจานวน

19

รวมจานวน

ผ่านที่
ประชุม
สภา
วิชาการ

19*/20**

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
เดิม
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

441 212

วรรณกรรมจีน
หรือ
วรรณกรรม
ญี่ปุ่น
หรือ
อักษรจีนใน

442 212

443 212

แก้ไข
จานวน
หน่วยกิต
(บ-ป-น)

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

3(3-0-6)

441 212

3(3-0-6)

442 212

วรรณกรรมจีน
หรือ
วรรณกรรม
ญี่ปุ่น

3(3-0-6)

จานวน
หน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

-

ภาษาเกาหลี 1
รายวิชาเอก
เลือก

9

รายวิชาเอก
เลือก

9

รายวิชาโท

4

รายวิชาโท

4

รวมจานวน

16

รวมจานวน

16*/13**

* หมายถึง รวมจานวนหน่วยกิตของวิชาเอกภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
** หมายถึง รวมจานวนหน่วยกิตของวิชาเอกภาษาเกาหลี

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

หน้าที่ 25 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร/
สาขาวิชา/คณะ

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

ผ่านที่ประชุม
คณะกรรม
การวิชาการ

ผ่านที่
ประชุม
สภา
วิชาการ

2. ขอปรับแผนการศึกษาวิชาโทภาษาเกาหลี ในรายวิชาต่อไปนี
443 205 การอ่านภาษาเกาหลี 1 จากภาคการศึกษาที่ 1 ชันปีที่ 3 เป็นภาคการศึกษาที่ 2
ชันปีที่ 2
แผนการศึกษาวิชาโทภาษาเกาหลี
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
เดิม
แก้ไข
จานวน
จานวน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
(บ-ป-น)
(บ-ป-น)
441 201 ภาษาจีน
3(2-2-5) 441 201 ภาษาจีน
3(2-2-5)
เบืองต้น 4
เบืองต้น 4
441 202

การฟังและการ
พูดภาษาจีน 2
หรือ
ภาษาญี่ปุ่น
เบืองต้น 4

3(2-2-5)

441 202

3(2-2-5)

442 201

442 202

การฟังและ
การพูด
ภาษาญี่ปุ่น 2
หรือ

3(2-2-5)

443 201

ภาษาเกาหลี
เบืองต้น 4

443 202

442 201

การฟังและการ
พูดภาษาจีน 2
หรือ
ภาษาญี่ปุ่น
เบืองต้น 4

3(2-2-5)

442 202

การฟังและ
การพูด
ภาษาญี่ปุ่น 2
หรือ

3(2-2-5)

3(2-2-5)

443 201

ภาษาเกาหลี
เบืองต้น 4

3(2-2-5)

การฟังและการ 3(2-2-5)
พูดภาษาเกาหลี
2
หรือ

443 202

การฟังและการ 3(2-2-5)
พูดภาษาเกาหลี
2

443 205 การอ่านภาษา
เกาหลี 1
หรือ

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

3(2-2-5)

2(2-0-4)

หน้าที่ 26 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร/
สาขาวิชา/คณะ

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

เดิม
รหัสวิชา
444 201
444 202

การฟังและ 3(2-2-5)
การพูดภาษา
อาหรับ 2
6

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

444 201

ภาษาอาหรับ
เบืองต้น 4

444 202

การฟังและ
การพูดภาษา
อาหรับ 2

รวมจานวน

* 6 หน่วยกิตสาหรับวิชาโทภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ
** 8 หน่วยกิตสาหรับวิชาโทภาษาเกาหลี
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
เดิม
แก้ไข
จานวน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
(บ-ป-น)
441 205 การอ่าน
2(2-0-4) 441 205 การอ่าน
ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 1

จานวน
หน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

6*/8**

จานวน
หน่วยกิต
(บ-ป-น)
2(2-0-4)

441 207

การเขียน
ภาษาจีน 1

2(2-0-4)

441 207

การเขียน
ภาษาจีน 1

2(2-0-4)

441 211

บทความ
คัดสรร
วัฒนธรรมจีน
หรือ
การอ่าน
ภาษาญี่ปุ่น 1

3(3-0-6)

441 211

3(3-0-6)

2(2-0-4)

442 205

บทความคัด
สรรวัฒนธรรม
จีน
หรือ
การอ่าน
ภาษาญี่ปุ่น 1

442 207

การเขียน
ภาษาญี่ปุ่น 1

2(2-0-4)

442 207

การเขียน
ภาษาญี่ปุ่น 1

2(2-0-4)

442 211

บทความ
คัดสรร
วัฒนธรรม
ญี่ปุ่น
หรือ

3(3-0-6)

442 211

บทความคัด
สรรวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น

3(3-0-6)

442 205

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

ผ่านที่
ประชุม
สภาวิชาการ

แก้ไข

จานวน
ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
(บ-ป-น)
ภาษาอาหรับ 3(2-2-5)
เบืองต้น 4

รวมจานวน

ผ่านที่ประชุม
คณะกรรม
การวิชาการ

2(2-0-4)

หรือ

หน้าที่ 27 จากทังหมด 61 หน้า

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

ชื่อหลักสูตร/
สาขาวิชา/
คณะวิชา
เดิม

จานวน
หน่วยกิต รหัสวิชา
(บ-ป-น)
2(2-0-4)

ชื่อรายวิชา

443 205

การอ่านภาษา
เกาหลี 1

443 207

การเขียนภาษา 2(2-0-4)
เกาหลี 1

443 211

บทความ
คัดสรร
วัฒนธรรม
เกาหลี
หรือ
การอ่านภาษา
อาหรับ 1

3(3-0-6)

2(2-0-4)

ชื่อรายวิชา

คณะกรรม
การวิชาการ

สภาวิชาการ

ครังที่
3/2564
เมื่อวันที่
4 มีนาคม
2564

โดยการเวียนขอ
ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 9
มีนาคม 2564

จานวน
หน่วยกิต
(บ-ป-น)

-

443 207 การเขียน
ภาษา
เกาหลี 1
443 211 บทความ
คัดสรร
วัฒนธรรม
เกาหลี
หรือ
444 203 การอ่านภาษา
อาหรับ 1

2(2-0-4)
3(3-0-6)

2(2-0-4)

444 205

โครงสร้าง
2(2-0-4)
ภาษาอาหรับ 1

444 205 โครงสร้าง
ภาษาอาหรับ 1

2(2-0-4)

444 206

บทความ
คัดสรร
วัฒนธรรม
อาหรับ
รายวิชา
เลือกโท

444 206 บทความ
คัดสรร
วัฒนธรรม
อาหรับ
รายวิชา
เลือกโท

3(3-0-6)

รวมจานวน

10*/8**

3(3-0-6)

รวมจานวน

15.หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาการประถมศึกษา
(5ปี) ฉบับปี พ.ศ.2555
คณะศึกษาศาสตร์

ผ่านที่ประชุม

แก้ไข

รหัสวิชา

444 203

ผ่านที่ประชุม

3
10

3

* 10 หน่วยกิตสาหรับวิชาโทภาษาจีน ภาษาญีป่ ุ่น ภาษาอาหรับ
** 8 หน่วยกิตสาหรับวิชาโทภาษาเกาหลี
เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
ขอปรับแผนการรับนักศึกษา ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ
5 ปี ดังนี
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (เดิม)

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

หน้าที่ 28 จากทังหมด 61 หน้า

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

ชื่อหลักสูตร/
สาขาวิชา/
คณะวิชา
ชั้นปีที่
ชันปีที่ 1
ชันปีที่ 2
ชันปีที่ 3
ชันปีที่ 4
ชันปีที่ 5
รวม
จานวนที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา

ผ่านที่ประชุม

ผ่านที่ประชุม

คณะกรรม
การวิชาการ

สภาวิชาการ

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2555
2556
2557
2558
2559
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
70
105
140
175
35

แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (ปรับปรุงใหม่)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2555
2556
2557
2558 2559
ชันปีที่ 1
35
35
35
35
37
ชันปีที่ 2
35
35
35
35
ชันปีที่ 3
35
35
35
ชันปีที่ 4
35
35
ชันปีที่ 5
35
รวม
35
70
105
140
177
จานวนที่คาดว่าจะ
35
สาเร็จการศึกษา

เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป (นักศึกษาปัจจุบันที่จะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2563)

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

หน้าที่ 29 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร/
สาขาวิชา/
คณะวิชา

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

ผ่านที่ประชุม
คณะกรรม
การวิชาการ

ผ่านที่ประชุม
สภาวิชาการ

16. หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (5 ปี)
ฉบับปี พ.ศ.2560
คณะศึกษาศาสตร์

ขอปรับแผนการรับนักศึกษา ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ
5 ปี ดังนี
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (เดิม)

ครังที่
3/2564
เมื่อวันที่
4 มีนาคม
2564

โดยการเวียน
ขอความ
เห็นชอบ
เมื่อวันที่ 9
มีนาคม 2564

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
ชันปีที่ 1

ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

2560

2561

2562

2563

2564

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

ชันปีที่ 2
ชันปีที่ 3
ชันปีที่ 4
ชันปีที่ 5
รวม

40
40

80

120

160

จานวนที่คาดว่าจะ

200
40

สาเร็จการศึกษา
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (ปรับปรุงใหม่)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
ชันปีที่ 1

ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

2560

2561

2562

2563

2564

45

52

30

30

30

45

52

30

30

45

52

30

45

52

ชันปีที่ 2
ชันปีที่ 3
ชันปีที่ 4
ชันปีที่ 5
รวม

45
45

97

127

จานวนที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา

157

187
45

เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

หน้าที่ 30 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร/
สาขาวิชา/
คณะวิชา
17. หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (4 ปี)
ฉบับปี พ.ศ. 2562
คณะศึกษาศาสตร์

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

ผ่านที่ประชุม
คณะกรรม
การวิชาการ
ครังที่
ขอปรับแผนการรับนักศึกษา ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ
3/2564
5 ปี ดังนี
เมื่อวันที่
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (เดิม)
4 มีนาคม
2564
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ชั้นปีที่
2562 2563
2564
2565
2566
ชันปีที่ 1
30
30
30
30
30
ชันปีที่ 2
30
30
30
30
ชันปีที่ 3
30
30
30
ชันปีที่ 4
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

30

60

60

30
120
30

ผ่านที่ประชุม
สภาวิชาการ
โดยการเวียน
ขอความ
เห็นชอบ
เมื่อวันที่ 9
มีนาคม 2564

30
120
30

แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (ปรับปรุงใหม่)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ชั้นปีที่
2562
2563 2564
2565
2566
ชันปีที่ 1
35
35
35
35
35
ชันปีที่ 2

35

ชันปีที่ 3

35

35

35

35

35

35

35

35

140

140

35

35

ชันปีที่ 4
รวม

35

70

จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

105

เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

หน้าที่ 31 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร/
สาขาวิชา/
คณะวิชา

18. หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
(5 ปี) ฉบับปี
พ.ศ. 2560
คณะศึกษาศาสตร์

สาระในการปรับปรุงแก้ไข

ผ่านที่ประชุม
คณะกรรม
การวิชาการ
ครังที่
ขอปรับแผนการรับนักศึกษา ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
3/2564
ในระยะ 6 ปี ดังนี
เมื่อวันที่
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี (เดิม)
4 มีนาคม
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2564
ชั้นปีที่
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2560
2561
2562
2563 2564 2565
ชันปีที่ 1
75
75
75
75
75
75
ชันปีที่ 2
75
75
75
75
75
ชันปีที่ 3
75
75
75
75
ชันปีที่ 4
75
75
75
ชันปีที่ 5
75
75
รวม
75
150
225
300
375
375
จานวนที่คาดว่าจะ
75
75
สาเร็จการศึกษา

แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี (ปรับปรุงใหม่)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563 2564
ชันปีที่ 1
75
85
75
75
75
ชันปีที่ 2
75
85
75
75
ชันปีที่ 3
75
85
75
ชันปีที่ 4
75
85
ชันปีที่ 5
75
รวม
75 160 235 310 385
จานวนที่คาดว่าจะ
75
สาเร็จการศึกษา
เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

ผ่านที่ประชุม
สภาวิชาการ
โดยการเวียน
ขอความ
เห็นชอบ
เมื่อวันที่ 9
มีนาคม 2564

ปี
2565
75
75
75
75
85
385
85

หน้าที่ 32 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร/
สาระในการปรับปรุงแก้ไข
ผ่านที่ประชุม
สาขาวิชา/
คณะกรรม
คณะวิชา
การวิชาการ
19. หลักสูตร
ขอปรับแผนการรับนักศึกษา ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ
ครังที่
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
6 ปี ดังนี
3/2564
สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี (เดิม)
เมื่อวันที่
ฉบับปี พ.ศ. 2560
4 มีนาคม
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
2564
ชั้นปีที่
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
และคณะศึกษาศาสตร์
2560 2561
2562 2563 2564 2565
ชันปีที่ 1

30

ชันปีที่ 2

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

150

150

30

30

ชันปีที่ 3
ชันปีที่ 4
ชันปีที่ 5
รวม

30

60

90

120

จานวนที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา

ผ่านที่ประชุม
สภาวิชาการ
โดยการเวียน
ขอความ
เห็นชอบ
เมื่อวันที่ 9
มีนาคม 2564

แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี (ปรับปรุงใหม่)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

ชันปีที่ 1

30

33

30

30

30

30

30

33

30

30

30

30

33

30

30

30

33

30

30

33

153

153

30

33

ชันปีที่ 2
ชันปีที่ 3
ชันปีที่ 4
ชันปีที่ 5
รวม

30

63

93

จานวนที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา

123

เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ประชุมอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรของคณะ จานวน 19 หลักสูตร
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
5.1.2 มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง และสาระสาคัญของหลักสูตร
จานวน 12 หลักสูตร
ประธานเสนอว่า มหาวิท ยาลั ยเสนอขอปรับปรุงหลั ก สู ตรที่ มีผ ลกระทบต่ อโครงสร้าง และ
สาระสาคัญของหลักสูตร จานวน 12 หลักสูตร ดังนี
ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

หน้าที่ 33 จากทังหมด 61 หน้า

เริ่มใช้กับนักศึกษา
ตั้งแต่ /
รับนักศึกษาปีละ
ภาคการศึกษาที่
1/2564
จานวน 50 คน

ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา

วัตถุประสงค์

1.หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช
(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2564)
คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

1.เพื่อให้บัณฑิตมีความรูห้ ลักวิชาการ
และทักษะปฏิบตั ิทางเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช
2.เพื่อให้บัณฑิตสามารถบูรณาการ
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช
ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงานทัง
ภาครัฐและเอกชน

2.หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2564)
คณะโบราณคดี

1.เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีความสามารถในการค้นคว้า วิจยั
ทางด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย
ภาษาศาสตร์ จารึกและเอกสารโบราณ
2.เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถถ่ายทอด
และนาองค์ความรู้ในวิชาการสาขาวิชา
ภาษาไทยไปใช้ในการประกอบอาชีพ
อนุรักษ์และสร้างเสริมวัฒนธรรมไทย
อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคการศึกษาที่
1/2564
จานวน 40 คน

1. ที่ประชุมสภาวิชาการ ครังที่
1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2564
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ครังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2563
3. หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์
ของกระทรวง อว.

3.หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2564)
คณะโบราณคดี

1.สร้างบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อการวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์
2.สร้างบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบทที่หลากหลาย
3.สร้างบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพในฐานะสมาชิกของสังคม
ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

ภาคการศึกษาที่
1/2564
จานวน 50 คน

1.ที่ประชุมสภาวิชาการ
ครังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26
มกราคม 2564
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ครังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2563
3. หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์
ของกระทรวง อว.

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

รายละเอียดการพิจารณา
1. ที่ประชุมสภาวิชาการ ครังที่
1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2564
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ ครังที่ 3/2563 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
3. หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์
ของกระทรวง อว.

หน้าที่ 34 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา
4.หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2564)
บัณฑิตวิทยาลัย

5.หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564)
บัณฑิตวิทยาลัย

6.หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
ม ห า บั ณ ฑิ ต ส าข าวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2564)
บัณฑิตวิทยาลัย

เริ่มใช้กับนักศึกษา
วัตถุประสงค์
ตั้งแต่ /
รายละเอียดการพิจารณา
รับนักศึกษาปีละ
1.เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีการศึกษาที่มี
ภาคการศึกษาที่ 1.ที่ประชุมสภาวิชาการ
ครังที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22
ความรู้ ความสามารถในการสร้าง
1/2564
ธันวาคม 2563
องค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
จานวน 7 คน
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา
กลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขา
2.เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ตามความเชี่ยวชาญของผู้เรียนให้
ครังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 19
สอดคล้องกับขอบข่ายงานสาขา
ตุลาคม 2563
3. หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์
เทคโนโลยีการศึกษา
ของกระทรวง อว.
1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางชีววิทยา
ภาคการศึกษาที่ 1.ที่ประชุมสภาวิชาการ
ที่สามารถนาองค์ความรู้ทางชีววิทยาไป
ครังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26
1/2564
ต่อยอดหรือใช้ในการทาวิจัยด้วย
มกราคม 2564
จานวน 5 คน
ตนเองได้
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ
2.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางชีววิทยาที่มี
กลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขา
ศักยภาพในการบูรณาการองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ครังที่ 3/2563
ชีววิทยาและทักษะการคิดสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับชาติ
3. หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์
หรือนานาชาติได้
ของกระทรวง อว.
3.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางชีววิทยาที่
สามารถสื่อสารและทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
4.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางชีววิทยาที่มี
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และมีจริยธรรมทางวิชาการ
1.เพื่อผลิตบุคลากรทางด้าน
ภาคการศึกษาที่ 1.ที่ประชุมสภาวิชาการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ความ
ครังที่ 1/2564 เมื่อวันที่
1/2564
เข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีทักษะ
26 มกราคม 2564
จานวน 15 คน
ในการค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และแก้ไข
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
กลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขา
2.เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความตระหนักใน
วิทยาศาสตร์ ครังที่ 4/2563
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
3.เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถ
3. หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์
บู ร ณ าการศาสตร์ ท างวิ ท ยาศาสตร์
ของกระทรวง อว.
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ต อบสนองบริ บ ททาง
เศรษฐกิจและสังคมทังในระดับประเทศ
และระดั บ ภู มิ ภ าค และสอดคล้ อ งกั บ
บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเรียนรู้
ตลอดชีพ

ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564

หน้าที่ 35 จากทังหมด 61 หน้า

ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา
7. หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2564)
คณะอักษรศาสตร์

วัตถุประสงค์

เริ่มใช้กับนักศึกษา
ตั้งแต่ /
รับนักศึกษาปีละ

รายละเอียดการพิจารณา

1.เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่เข้าใจชีวิตและ ภาคการศึกษาที่ 1.ที่ประชุมสภาวิชาการ
ครังที่ 1/2564 เมื่อวันที่
1/2564
โลก
2.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจภาษาและ โดยรับนักศึกษาชั้น 26 มกราคม 2564
2. ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมการ
ปีที่ 1
วรรณคดีไทย และพัฒนาความสามารถ
กลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขา
ในการใช้ภาษาไทยให้มี ประสิทธิภาพทัง
จานวน 15 คน
สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
ในการประกอบอาชีพและการแสวงหา
และรับเพิ่มใน
ค รั งที่ 5/ 2563 เมื่ อ วั น ที่ 16
ความรู้ในระดับสูงขึน
ตุลาคม 2563
ชั้นปีที่ 2
3.เพื่ อ ให้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อีกจานวน 15 คน 3. หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์
ของกระทรวง อว.
วิจ ารณ์ และวิ จั ย ได้ อ ย่ างมี ห ลั ก เกณฑ์
ตลอดจนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
และวรรณคดีไทยกับศาสตร์ต่างๆ
4.เพื่ อ ให้ ต ร ะ ห นั ก ถึ งบ ท บ าท แ ล ะ
ความส าคั ญ ของการศึ ก ษาภาษาและ
วรรณคดี ไทยในฐานะที่ เป็ น วั ฒ นธรรม
และเป็นเครื่องมือที่สร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างบุคคลในชาติ
5.เพื่อให้มีจิตสานึกความเป็นพลเมือง มี
คุณธรรมและจริยธรรม
8.หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตร 1.เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่เข้าใจชีวิตและ ภาคการศึกษาที่ 1. ทีป่ ระชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
1/2564
1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษา โลก
ตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง 2.เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถใช้ ภ าษา โดยรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2564
จานวน 20 คน
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ
พ.ศ.2564)
ตะวัน ตกในการสื่อสารทางด้ านการฟั ง
คณะอักษรศาสตร์
การพูดการอ่านและการเขียน ได้อย่างมี และรับเพิ่มในชั้นปีที่ 2 กลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขา
ประสิทธิภาพและอย่างสร้างสรรค์
อีกจานวน 60 คน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3.เพื่ อผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วาม รู้ ด้ าน
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 16
ภาษาศาสตร์ วรรณคดีและวัฒ นธรรม
ตุลาคม 2563
ของชาวตะวันตก สาหรับเป็นพืนฐานใน
3. หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์
การประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาขันสูง
ของกระทรวง อว.
ต่อไป
4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ภาษาตะวัน
เฉพาะด้ า น เพื่ อ เป็ น พื นฐานในการ
ประกอบวิชาชีพ
5.เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนาหลักการ
และความคิดเชิงวิเคราะห์วิ จารณ์ ไปใช้
ในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ
6.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
ร่าง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที่ 3/2564
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ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา
9.หลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564)
คณะอักษรศาสตร์

10.หลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2564)
คณะอักษรศาสตร์

วัตถุประสงค์

เริ่มใช้กับนักศึกษา
ตั้งแต่ /
รับนักศึกษาปีละ
ภาคการศึกษาที่
1/2564
โดยรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1
จานวน 40 คน
และรับเพิ่มใน
ชั้นปีที่ 2
อีกจานวน 10 คน

รายละเอียดการพิจารณา

1. ที่ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
1.เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่เข้าใจชีวติ และ
1/2564 เมื่ อวั น ที่ 26 มกราคม
โลก
2564
2.อธิบายความสัมพันธ์และการพึ่งพา
2. ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมการ
อาศัยระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้ออม
แบบองค์รวม
กลั่ น กรองหลั ก สู ต รกลุ่ ม สาขา
3.ประยุกต์ความรูเ้ รื่องโลกแบบ
สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
สหวิทยาการที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์
ค รั้ ง ที่ 5/ 2563 เมื่ อ วั น ที่ 16
กายภาพและสังคมศาสตร์
ตุลาคม 2563
4.ประยุกต์วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพืนที่
3. หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์
เพื่อระบุปัญหาและแก้ไขปัญหา
ของกระทรวง อว.
5.สารวจ วิเคราะห์ และอธิบาย
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึนบนโลกด้วย
แนวคิดเชิงวิพากษ์
6.มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ภาคการศึกษาที่ 1. ที่ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
1.เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่เข้าใจชีวติ และ
1/2564
1/2564 เมื่ อวัน ที่ 26 มกราคม
โลก
2.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาให้มี โดยรับนักศึกษาชั้น 2564
ปีที่ 1
2. ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมการ
ความรู้ด้านปรัชญา ศาสนา และ
วัฒนธรรม อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์
จานวน 45 คน
กลั่ น กรองหลั ก สู ต รกลุ่ ม สาขา
รู้จักรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นอย่างมี
และรับเพิ่มใน
สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
วิจารณญาณบนฐานของเสรีภาพและ
ชั้นปีที่ 2
ค รั้ งที่ 7/ 2563 เมื่ อ วั น ที่ 3 0
ความรับผิดชอบ
อีกจานวน 5 คน ตุลาคม 2563
4.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาที่มี
3. หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา
ของกระทรวง อว.
กล้าหาญและรับผิดชอบต่อความคิดและ
การกระทาของตน เคารพในศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์และมีความเป็นธรรม
5.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาที่มี
ความสามารถในการศึกษาเรียนรูต้ ลอด
ชีวิต นาองค์ความรู้ทางปรัชญา ศาสนา
และวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมความก้าวหน้า
ทางวิทยาการและเทคโนโลยี
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11.หลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษ์ศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2564)
คณะอักษรศาสตร์

เริ่มใช้กับนักศึกษา
ตั้งแต่ /
วัตถุประสงค์
รายละเอียดการพิจารณา
รับนักศึกษาปีละ
ภาคการศึกษาที่ 1. ทีป่ ระชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
1.เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่เข้าใจชีวติ และ
1/2564
1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม
โลก
โดยรับนักศึกษา 2564
2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความ
ชั้นปีที่ 1
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ
สามารถทางด้านการจัดการสารสนเทศ
3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้
จานวน 20 คน
กลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบ
และรับเพิ่มใน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
อาชีพ
ชั้นปีที่ 2
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30
4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม อีกจานวน 10 คน ตุลาคม 2563
จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อ
3. หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์
วิชาชีพและสังคม
ของกระทรวง อว.

12.หลักสูตรอักษรศาสตร

1.เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่เข้าใจชีวติ และ

บัณฑิต สาขาวิชา
เอเชียศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2564)
คณะอักษรศาสตร์

โลก
2.ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้เกีย่ วกับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
3.ผลิตบัณฑิตที่ใช้ภาษาเอชีย (จีน
เกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิด การ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.ผลิตบัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมี
ความเข้าใจ/ยอมรับ วัฒนธรรมความคิดที่
แตกต่างหลากหลาย

ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่
1/2564
จานวน 200 คน

1. ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2564
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2563
3. หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์
ของกระทรวง อว.

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ประชุมอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง และสาระสาคัญของหลักสูตร
จานวน 12 หลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
5.2 เสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะวิชา
- ไม่ม-ี
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5.3 เสนอขอปิดหลักสูตร
- ไม่ม-ี
5.4 โครงการเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ
- ไม่ม-ี
5.5 เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 315 ราย
ประธานเสนอว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งสภาวิชาการ
ในการประชุมครังที่ 2/2564 เมื่ อวัน ที่ 23 กุม ภาพั น ธ์ 2564 มี มติเห็ น ชอบการขออนุ มัติ ป ริญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็จ
การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ปริญ ญาบั ณ ฑิ ต และอนุ ป ริญ ญา ประจ าภาค
การศึ ก ษาพิ เศษฤดู ร้ อ น ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ประจ าภาคการศึ ก ษาต้ น และประจ าภาคการศึ ก ษาปลาย
ปีการศึกษา 2563 จานวน 315 ราย ดังนี
คณะและชื่อปริญญา
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ปริญญาศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
อนุปริญญาศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
รวม
คณะโบราณคดี
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
รวม
คณะมัณฑนศิลป์
ปริญญาศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน)
รวม

คณะอักษรศาสตร์
ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (การแสดงศึกษา)
ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาเอเชียตะวันออก)
รวม
คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
(การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
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จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ราย)
ดุษฎี
มหา ปริญญา อนุปริญญา รวม
บัณฑิต บัณฑิต บัณฑิต
-

-

4
4

1
1

4
1
5

-

2
2

6
6
12

-

2
6
6
14

-

-

2
2

-

2
2

-

-

1
11
12

-

1
11
12

-

-

37
23
64

-

37
23
64

-

-

25
19
38

-

25
19
38
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คณะและชื่อปริญญา

คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ราย)
ดุษฎี
มหา ปริญญา อนุปริญญา รวม
บัณฑิต บัณฑิต บัณฑิต

รวม

-

-

206

-

206

(คณิตศาสตร์)
(ชีววิทยา)
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
รวม

2
1
3

-

2
1
3

-

2
1
2
1
6

1
1

-

-

-

1
1

-

-

3
2
10
3

-

3
2
10
3

-

-

2
4
4
1

-

2
4
4
1

-

-

29

-

29

-

1
1

3
4
1
8

-

1
3
4
1
9

-

-

2
9
7

-

2
9
7

-

-

7

-

7

-

-

25

-

25

คณะเภสัชศาสตร์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)
รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ธุรกิจวิศวกรรม)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์)
รวม
คณะดุริยางคศาสตร์
ปริญญาดุรยิ างคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา)
ปริญญาดุรยิ างคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี)
ปริญญาดุรยิ างคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีแจ๊ส)
ปริญญาดุรยิ างคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีเชิงพาณิชย์)
รวม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์นา)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)

รวม
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คณะและชื่อปริญญา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ)
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ราย)
ดุษฎี
มหา ปริญญา อนุปริญญา รวม
บัณฑิต บัณฑิต บัณฑิต

-

-

1

-

1

-

-

5
6

-

5
6

4

3

307

1

315

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติ อนุ มัติ ป ริญ ญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา ระดับ บัณ ฑิตศึกษา จานวน 7 ราย ระดับปริญ ญา
บัณฑิต 307 ราย และอนุปริญญา จานวน 1 ราย รวมจานวน 315 ราย ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอ
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบวาระที่ 5.5 เสนอขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา จ านวน
315 ราย แล้ ว อาจารย์ ปั ญ จพล เหล่ า พู น พั ฒ น์ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา เลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัยเสนอให้รับรองวาระที่ 5.5 ในการประชุมครังนี (ครังที่ 3/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564) เนื่องจาก
เป็ น เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องนาไปดาเนิ นการต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อ 27 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการ
ประชุมและวิธีการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560 ที่กาหนดว่าในกรณีจาเป็นและเร่งด่วน
สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติรับรองผลการประชุมวาระหนึ่งวาระใด โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมในการ
ประชุมครังต่อไปก็ได้
มติ ที่ป ระชุมรับรองผลการประชุม วาระที่ 5.5 เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็ จการศึกษา
จานวน 315 ราย ตามที่ได้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ (วันที่ 24 มีนาคม 2564)
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
6.1.1 ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตังบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
ประธานเสนอว่า ตามที่ ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตังบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตังแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการออกข้อบังคับ ทังนี สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับพันธกิจและนโยบายการพัฒ นาอาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้ แต่ต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานกลางที่
ก.พ.อ. กาหนด
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมวาระพิเศษ ครังที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาหารือร่วมกันกับคณะวิชาและมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ
ข้อสังเกต ปัญหา หรือผลกระทบ จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตังบุคคลให้ดารง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมี
ความเห็ นในแนวทางการปรับ ปรุง ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ศิล ปากรในการพิจ ารณาแต่ง ตั งบุค คลให้ดารง
ตาแหน่งทางวิช าการ โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครังที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่ ก.พ.ว.
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เสนอ โดยให้นาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย นัน
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธี ก ารพิ จ ารณาแต่ งตั งบุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่...) พ.ศ. .... แล้ว โดยดาเนินการดังนี
1. เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร (ก.บ.ม.) ครังที่ 18/2563
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามที่เสนอ
2. เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ งทางวิช าการ (ก.พ.ว.) ครังที่ 9/2563
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ครังที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และครังที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2563 พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามที่เสนอ แล้วให้นาเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) พิจารณาให้ความเห็นก่อนนาเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรพิจารณาต่อไป
3. เสนอที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร (ก.บ.ม.) ครังที่ 23/2563
เมื่อวัน ที่ 15 ธัน วาคม 2563 พิ จ ารณาแล้ ว มีมติเห็ น ชอบ (ร่าง) ข้อบั งคับ ฯ ตามที่คณะกรรมการพิ จารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เสนอ แล้วให้นาเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
4. เสนอที่ป ระชุมสภาวิช าการ ครังที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 พิจารณาแล้ ว
มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีการตังข้อสังเกตในส่วนของการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการที่กาหนด
ไว้ 2 วิธี คือตามปริมาณร้อยละ หรือตามลักษณะการมีส่ วนร่วมในผลงานทางวิชาการนัน อาจให้ผู้ขอกาหนด
ตาแหน่งเป็นผู้เลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง หรือให้คณะวิชาเป็นผู้กาหนดวิธีที่เหมาะสมเพื่อใช้สาหรับคณาจารย์
ในคณะวิชา ทังนี ภายหลังจากที่ได้มีการอภิปรายกันอย่างรอบด้านแล้ว ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรให้คงไว้ทัง 2
วิธีตามเดิม เนื่องจากทัง 2 วิธีต่างมข้อดีและช้อเสียแตกต่างกัน และให้คณะวิชาเป็นผู้เลือกกาหนดวิธีที่เหมาะสม
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ว. กาหนด
ส าหรับ การเสนอเอกสารหลั ก ฐานประกอบการพิ จารณาของการเป็ นหั ว หน้ าโครงการวิจัย
(Principal investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 10 โครงการ (Life-time) โดยแต่
ละทุนวิจัยต้องมีลักษณะและมูลค่าตามที่ ก.พ.ว. กาหนด นัน ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายและมีการตังข้อสังเกต
เพิ่มเติม เช่น การจาแนกประเภทแหล่งทุนภายนอก หรือแหล่งทุนภายในสถาบัน ควรมีความชัดเจน เป็นต้น
แล้วให้นาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรและสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาต่อไป
5. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครังที่
1/2564 เมื่ อ วัน ที่ 9 มี น าคม 2564 พิ จ ารณาและมี ม ติ ให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ทั งนี ที ่ป ระชุม ได้พ ิจ ารณา
ข้อเสนอแนะจากที่ป ระชุม สภาคณาจารย์แ ล้ว เห็นว่าร่างข้อบังคับดังกล่าวนันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
คณาจารย์แล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามที่
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ
เมื่อที่ประชุมเห็นชอบวาระที่ 6.1.1 ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตังบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. .... แล้ว อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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เสนอให้รับรองวาระที่ 6.1.1 ในการประชุม ครังนี (ครังที่ 3/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564) เนื่องจากเป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่จะต้องนาไปดาเนินการต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อ 27 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมและ
วิ ธี ก ารด าเนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร พ.ศ.2560 ที่ ก าหนดว่ า ในกรณี จ าเป็ น และเร่ ง ด่ ว น
สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติรับรองผลการประชุมวาระหนึ่งวาระใด โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมในการ
ประชุมครังต่อไปก็ได้
มติ ที่ ป ระชุม รั บรองผลการประชุมวาระที่ 6.1.1 ร่าง ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยศิล ปากรว่าด้ว ย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ งตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามที่ได้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ (วันที่ 24 มีนาคม 2564)
6.1.2 (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อ ง การขยายระยะเวลาการยื่ น ผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
การศึกษา 2564
ประธานเสนอว่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กาหนดให้ผู้ที่จะ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจะต้องมีการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถกาหนดวิธีการของตนเองเพื่อ
ประเมิน ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับ ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลั ยศิลปากร ฉบับ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 ข้อ 5 กาหนดให้ ผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องยื่นผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ในวันสมัครสอบคัดเลือก เว้นแต่หลักสู ตรจะอนุโลมให้ยื่นได้จนถึงก่อนวันขึน
ทะเบียนเป็นนักศึกษา เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทาให้ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันต่างๆ หยุดดาเนินการจัดทดสอบ รวมทังส่งผลกระทบในด้านต่างๆ
ทาให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่สามารถทดสอบหรือนาผลการ
ทดสอบมาแสดงต่อมหาวิทยาลัยได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ นัน
บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การขยายระยะเวลาการยื่น
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษสาหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
การศึกษา 2564
ทังนีได้เสนอที่ประชุมพิจารณาแล้ว ดังนี
1.ทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
เห็นชอบ
2.สภาวิชาการ โดยการเวียน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เห็นชอบ
3.ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครังที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม
2564 เห็นชอบ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การขยายระยะเวลาการยื่นผล
การทดสอบภาษาอังกฤษ ส าหรั บ ผู้ ที่จ ะเข้ าศึกษาต่อในระดับ ปริญ ญาเอก มหาวิทยาลั ยศิ ล ปากร ประจาปี
การศึกษา 2564 ตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเสนอ และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกากับ ติดตามผลการ
สอบของนักศึกษาแล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะๆ ด้วย
เมื่อที่ ป ระชุ มเห็ น ชอบวาระที่ 6.1.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ย ศิล ปากร เรื่อ ง การขยาย
ระยะเวลาการยื่น ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลั ย
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ศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2564 แล้ว อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอให้รับรองวาระที่ 6.1.2 ในการประชุมครังนี (ครังที่ 3/2564 วันที่ 24 มีนาคม
2564) เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องนาไปดาเนินการต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อ 27 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ
ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560 ที่กาหนดว่าในกรณีจาเป็น
และเร่งด่วน สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติรับรองผลการประชุมวาระหนึ่งวาระใด โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการ
ประชุมในการประชุมครังต่อไปก็ได้
มติ ที่ป ระชุมรับรองผลการประชุม วาระที่ 6.1.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิล ปากร เรื่อง
การขยายระยะเวลาการ ยื่ น ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ส าหรั บ ผู้ ที่ จ ะเข้ าศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริญ ญาเอก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2564 ตามที่ได้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ (วันที่ 24 มีนาคม 2564)
6.2 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันในต่างประเทศ จานวน 2 สถาบัน
ประธานเสนอว่า มหาวิทยาลั ยได้เสนอทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันใน
ต่างประเทศ จานวน 2 สถาบัน ดังนี
1.(ร่ า ง) ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรกั บ Yuxi Normal
University สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะอักษรศาสตร์ มีความประสงค์ ทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกั บ Yuxi Normal
University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในความร่วมมือทั่วไปในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวัฒนธรรม
โดยสรุปดังนี
1) วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
วัฒนธรรมในด้านการสอนภาษาและการวิจัยทางการศึกษา ระหว่างสถาบันทังสองแห่ง โดยมีโครงการความร่วมมือ ดังนี
(1) การแลกเปลี่ยนอาจารย์
(2) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
(3) การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
(4) การบรรยายทางวิชาการ การประชุมอภิปราย หรือการสัมมนาร่วมกัน
(5) โครงการอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากทังสองสถาบัน
2) ข้อตกลงฉบับนีจะไม่มีผลผูกพันทางด้านการเงินใดๆ
3) ลักษณะข้อตกลงฯ
ข้อตกลงระดั บ มหาวิท ยาลั ย ข้อตกลงใหม่ ระยะเวลา 5 ปี นั บ ตั งแต่วัน ลงนาม
ระดับของผู้ลงนามของทังสองฝ่าย คือ อธิการบดี
4) เอกสารประกอบการพิจารณา
4.1) (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ
4.2) (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับภาษาจีน
4.3) (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล
5) แผนการดาเนินงานกิจกรรมความร่วมมือ ในระยะเวลา 5 ปี โดยสรุปดังนี
5.1) การส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษาละ 1-2 คน
5.2) การรั บนั กศึ กษาแลกเปลี่ ยน สาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิ ทยาลั ย Yuxi Normal
University สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษาละ 1-3 คน
6) ประวัติของ Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
7) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ครั งที่ 3/2564 เมื่ อ วั น ที่ 2
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กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบแล้ว
2.(ร่าง) ข้อตกลงสาหรับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากร กับ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะอักษรศาสตร์ กับ Chiba
University ประเทศญี่ปุ่น ได้สินสุดลงเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 และคณะอักษรศาสตร์ มีความประสงค์ต่ออายุ
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป โดยสรุปดังนี
1) วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ การวิจัย และความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันทังสองแห่ง
โดยจะส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ดังนี
1.1) การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักวิจัย
1.2) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
1.3) การจัดโครงการวิจัยร่วมกัน รวมไปถึงการประชุมวิชาการ
1.4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารตีพิมพ์
1.5) กิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากสถาบันทังสองแห่ง
2) ลักษณะข้อตกลงฯ
ข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ต่ออายุความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี นับตังแต่วันลงนาม
ระดับของผู้ลงนามของทังสองฝ่าย คือ อธิการบดี
3) เอกสารประกอบการพิจารณา
3.1) (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ
3.2) (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล
4) กิจกรรมที่มีการดาเนินการร่วมกันตามข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับเดิม อาทิ
ปี พ.ศ.
2557
2561
2562

กิจกรรมความร่วมมือ ระยะเวลา 5 ปี
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ไปศึกษา ณ Chiba University เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา จานวน 1 คน
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จานวน 7 คน
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จานวน 4 คน

5) แผนการดาเนินงานกิจกรรมความร่วมมือ ในระยะเวลา 5 ปี คือ
การส่ งนั กศึกษาแลกเปลี่ ยนไปศึกษาภาษาและวัฒ นธรรมญี่ ปุ่นในหลักสูตร 7+1 ปี
การศึกษาละ 1-2 คน
6) ประวัติของ Chiba University ประเทศญีป่ ุ่น
7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม
2564 เห็นชอบแล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันใน
ต่างประเทศ จานวน 2 สถาบัน ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
6.3 แต่งตังเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานเสนอว่า ตามที่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตังนายกสภา
มหาวิทยาลั ย และกรรมการสภามหาวิท ยาลัยผู้ ท รงคุณ วุฒิ ตังแต่วัน ที่ 9 กุ มภาพันธ์ 2564 เป็น ต้นไป จึงมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรชุดใหม่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 มาตรา 20
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ประกอบกั บ ในวรรคท้ า ย ก าหนดให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั งรองอธิ ก ารบดี ค นหนึ่ งเป็ น เลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัยและจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอชื่อดังนี
1.อาจารย์ ปั ญ จพล เหล่ าพู น พั ฒ น์ รองอธิการบดี ฝ่ ายวางแผนและพั ฒนา เป็ น เลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.นางสาวญาณิ ฐ า หลิ ม วั ฒ นา ผู้ อ านวยการส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ดารงตาแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และนางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา ผู้อานวยการสานักงานสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดารงตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564
เป็นต้นไป
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบวาระที่ 6.3 แต่ ง ตั งเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ศิลปากร แล้ว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุ ณ นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอให้รับรองวาระที่ 6.3 ในการประชุมครังนี (ครังที่ 3/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564)
เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องนาไปดาเนินการต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อ 27 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การประชุมและวิธีการดาเนิน งานของสภามหาวิ ทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560 ที่กาหนดว่าในกรณีจาเป็นและ
เร่งด่วนสภามหาวิทยาลัยอาจมีมติรับ รองผลการประชุมวาระหนึ่งวาระใด โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการ
ประชุมในการประชุมครังต่อไปก็ได้
มติ ที่ประชุมรับรองผลการประชุมวาระที่ 6.3 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่ได้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ (วันที่ 24 มีนาคม 2564)
6.4 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานเสนอว่า ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตังนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลั ยศิลปากร ตั งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป
โดยประกอบด้วย
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกมล จันทิมา
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์
นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
นางดวงสมร วรฤทธิ์
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายปัญญา วิจินธนสาร
นางพรรณขนิตตา บุญครอง
นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
นายสนิท อักษรแก้ว
นายสันติ เล็กสุขุม
นายสุมนต์ สกลไชย
นายอนุชาติ คงมาลัย
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
นางอรศิริ ปาณินท์

เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้วยมาตรา 20 วรรค5 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิ ลปากร พ.ศ.2559 กาหนดว่าให้
สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบั ติหน้าที่
ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย หากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือไม่มีผู้ ดารงตาแหน่ งอุป นายกสภามหาวิทยาลั ย ให้ ส ภามหาวิทยาลั ยเลื อกกรรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ คุ ณ หญิ ง ไขศรี ศรี อ รุ ณ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ เสนอชื่ อ
ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดารงตาแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
เมื่ อ ที่ ป ระชุม เห็ น ชอบวาระที่ 6.4 การเลื อ กกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เป็ น
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร แล้ว อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอให้รับรองวาระที่ 6.4 ในการประชุมครังนี (ครังที่ 3/2564 วันที่ 24 มีนาคม
2564) เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องนาไปดาเนินการต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อ 27 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ
ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560 ที่กาหนดว่าในกรณีจาเป็น
และเร่งด่วน สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติรับรองผลการประชุมวาระหนึ่งวาระใด โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการ
ประชุมในการประชุมครังต่อไปก็ได้
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองผลการประชุ ม วาระที่ 6.4 การเลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่ได้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ (วันที่ 24 มีนาคม
2564)
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6.5 ปรับปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี พ.ศ.2564
ประธานเสนอว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครังที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2563 ได้พิจารณา เรื่อง (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี พ.ศ.2564 และมีมติโดย
สรุปคือ เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี พ.ศ.2564 ซึ่งได้กาหนดให้มีการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน เริ่มประชุมตังแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
นริศรานุวัดติวงศ์ ชัน 4 สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ นัน
ด้ ว ยนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น สมควรให้ ป รั บ การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี
พ.ศ.2564 ตังแต่ครังที่ 3/2564 เป็นต้นไป เป็นทุกวัน พุธที่ 3 ของเดือน เริ่มประชุมตังแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้น
ไป ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชัน 4 สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี
ครังที่ 1
ครังที่ 2
ครังที่ 3
ครังที่ 4
ครังที่ 5
ครังที่ 6
ครังที่ 7
ครังที่ 8
ครังที่ 9 *
ครังที่ 10
ครังที่ 11
ครังที่ 12

วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่

13 มกราคม 2564
10 กุมภาพันธ์ 2564
24 มีนาคม 2564
21 เมษายน 2564
19 พฤษภาคม 2564
16 มิถุนายน 2564
21 กรกฎาคม 2564
18 สิงหาคม 2564
22 กันยายน 2564
20 ตุลาคม 2564
17 พฤศจิกายน 2564
15 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ *ในการประชุมครังที่ 9/2564 เดือนกันยายน 2564 วันพุธที่ 3 ของเดือน ตรงกับวันที่ 15 กันยายน 2564 ซึ่งเป็น
“วันศิลป์ พีระศรี” จึงกาหนดการประชุม เป็นในวันพุธที่ 4 ของเดือน ตรงกับวันที่ 22 กันยายน 2564

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ประชุมเห็ นชอบการปรับปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลั ยศิลปากร ประจาปี พ.ศ.2564
ตั้งแต่ครั้งที่ 3/2564 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ
เมื่อที่ประชุมเห็นชอบวาระที่ 6.5 ปรับปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
พ.ศ.2564 แล้ ว อาจารย์ ปั ญ จพล เหล่ า พู น พั ฒ น์ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา เลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัยเสนอให้รับรองวาระที่ 6.5 ในการประชุมครังนี (ครังที่ 3/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564) เนื่องจาก
เป็ น เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องนาไปดาเนิ นการต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อ 27 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการ
ประชุมและวิธีการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560 ที่กาหนดว่าในกรณีจาเป็นและเร่งด่วน
สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติรับรองผลการประชุมวาระหนึ่ งวาระใด โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมในการ
ประชุมครังต่อไปก็ได้
มติ ที่ประชุมรับรองผลการประชุมวาระที่ 6.5 ปรับปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปี พ.ศ.2564 ตามที่ได้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ (วันที่ 24 มีนาคม 2564)
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6.6 การจั ด ตั งศู น ย์ วิ ส าหกิ จ มั ณ ฑนศิ ล ป์ (Decorative Arts Enterprise Centre : DEC) ของคณะ
มัณฑนศิลป์ และการจัดตังศูนย์วิจัยสุวรรณภูมิศึกษาของคณะโบราณคดี
ประธานเสนอว่า มหาวิทยาลัยเสนอการจัดตังศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง
จัดตังขึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของคณะ ดังนี
1.ศูนย์วิสาหกิจมัณฑนศิลป์ (Decorative Arts Enterprise Centre : DEC) ของคณะมัณฑนศิลป์
2.ศูนย์วิจัยสุวรรณภูมิศึกษา ของคณะโบราณคดี
โดยการดาเนินการสรุปได้ดังนี
1. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน การบริหารงาน
และการกาหนดตาแหน่ ง พ.ศ.2559 ส่ วนที่ 3 ข้อ 16 คณะอาจจัดตังหน่วยงานที่มีภ ารกิจเฉพาะหรือตาม
ยุทธศาสตร์คณะ ที่ครอบคลุมการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรม การหา
รายได้ และอื่ น ๆ ทั งนี จ านวน ชื่ อ หน่ ว ยงาน หั ว หน้ าหน่ ว ยงาน ภาระหน้ าที่ การบริห ารของหน่ ว ยงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตัง การรวมและการยุบเลิก ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดและประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตัง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานย่อยของส่วนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ.2561 หมวดที่ 1 ข้อ 5 (3) และ
(3.3) ศูนย์ หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจัดตังขึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของคณะ
ทังนี ให้กาหนดชื่อหน่วยงานภายใน ภาระหน้าที่ การบังคับบัญชา การบริหารของหน่วยงานภายใน ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ และคณะโบราณคดี เสนอจัดตังศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่งจัดตังขึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของคณะ ดังนี
2.1 คณ ะมั ณ ฑนศิ ล ป์ เสนอจั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ ส าหกิ จ มั ณ ฑนศิ ล ป์ (Decorative Arts
Enterprise Centre : DEC) ของคณะมัณฑนศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์ขอเสนอเพิ่มหน่วยงานภายใน คือ ศูนย์วิสาหกิจมัณฑนศิลป์ Decorative
Arts Enterprise Centre: DEC เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั งคม เพิ่ ม พู น รายได้ ให้ กั บ กองทุ น (Endowment
Fund) ของคณะมัณฑนศิลป์ และสนั บสนุ นงบประมาณในการดาเนินพั นธกิจในทุกๆ ด้านของคณะฯ ให้ มีขีด
ความสามารถสูงในระดับสากล และพัฒนานักศึกษาให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะมัณฑนศิลป์ ในการประชุมครังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 มีสาระสาคัญ
โดยสรุปดังนี
(1) เหตุผลความจาเป็น
- เนื่องด้วยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังไม่มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางใน
การให้บริการทางวิชาการแก่บุคลากรทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน
ที่มาขอใช้บริการด้านวิชาการ เช่น การขอคาปรึกษา การออกแบบ การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและ
การออกแบบ การจัดอบรมระยะสันด้านศิลปะและการออกแบบ การบริการอาคารสถานที่เพื่อกิจกรรมการเรียน
การสอน การประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการศิลปะและการออกแบบ การจัดทดสอบสมรรถนะด้านศิลปะและ
การออกแบบ ฯลฯ ซึ่งท าให้ การให้ บ ริ การในปั จจุบั นไม่มี การบริห ารจั ดการที่ มี ประสิ ทธิภ าพ ภาควิชาต่างๆ
ดาเนินการเอง ผู้มาติดต่อขอใช้บริการเกิดความไม่สะดวกในการติดต่อ การจัดตังศูนย์วิสาหกิจมัณฑนศิลป์ จะเป็น
ลักษณะ One Stop Service ทาให้การบริการมีระบบ เกิดความสะดวกต่อผู้มาขอใช้บริการ
- เพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2563 ที่ต้องการให้คณะ
มัณฑนศิลป์มีความเข้มแข็งในด้านวิชาการระดับนานาชาติ มีหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่
สามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ได้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานและสั งคม มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี
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ประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย
- เพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561–2564 ในประเด็น
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 การเป็ น ที่ พึ่ งของชุ มชน สั งคมและประเทศชาติ กลยุ ทธ์ที่ 2 บริการวิช าการและท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตามความ
ต้องการของประเทศ ทังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
- เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้านการให้บริการวิชาการต่อสังคม ที่สามารถสร้าง
รายได้เพื่อนามาส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน สนับสนุนความคล่องตัวในการดาเนินพันธ
กิจในทุกๆ ด้านของคณะฯ และสนับสนุนความเป็นผู้นาการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบให้กับ
ประเทศอย่างยั่งยืน
- เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับเงินกองทุน (Endowment Fund) ของคณะมัณฑนศิลป์
(2) ภาระงานที่รับผิดชอบ
- การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยใช้องค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ที่คณะมัณฑนศิลป์มีความเชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน แก้ไขปัญหาแก่ชุมชน สังคม เช่น
การให้คาปรึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ แก่หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป การออกแบบสร้างสรรค์และ
พัฒนาผลงานด้านศิลปะและการออกแบบทุกประเภท
- การจัดอบรมระยะสันด้านศิลปะและการออกแบบ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป
- การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและอาจารย์ในเชิงพาณิชย์
- การจาหน่ายผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและการออกแบบทุกประเภท
- การจัดการทดสอบสมรรถนะด้านศิลปะและการออกแบบ
- การบริการด้านอาคารสถานที่เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การอบรม
สัมมนา การจัดนิทรรศการศิลปะและการออกแบบ
(3) ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยใช้แบบประเมิน
- จ านวนผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ เพิ่ ม ขึ นต่ อปี / จ านวนครั งของการจั ด อบรม สั ม มนา การให้
คาปรึกษา การให้บริการสถานที่ ต่อปี
- รายได้ต่อปี
(4) โครงสร้ า ง ศู น ย์ วิ ส าหกิ จ มั ณ ฑนศิ ล ป์ (Decorative Arts Enterprise Centre: DEC)
จัดตังโดยเป็นหน่วยงานขึนตรงต่อคณะมัณฑนศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์
ศูนย์วิสาหกิจมัณฑนศิลป์ DEC

ผู้จัดการศูนย์

ภารกิจด้าน
บริหารจัดการ

ภารกิจด้าน
ปฏิบัติการทั่วไป
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(5) การบริหารจัดการ การดาเนินการของศูนย์ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจัดตังขึนตามภารกิจ เฉพาะหรือยุทธศาสตร์
ของคณะ พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 คณะโบราณคดี เสนอจัดตั้งศูนย์วิจัยสุวรรณภูมิศึกษาของคณะโบราณคดี
คณะโบราณคดี มี ค วามประสงค์ เสนอขอจั ด ตั งศู น ย์ วิ จั ย สุ ว รรณภู มิ ศึ ก ษาของคณะ
โบราณคดีซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์คณะ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้สุวรรณภูมิศึกษา นาความรู้และวิทยาการจากผู้เชี่ยวชาญในคณะ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เกิด
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การให้คาปรึกษาและพัฒนางานวิชาการในรูปแบบที่คณะ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทังนี ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดี ในการประชุ มครังที่ 3/2564 เมื่ อวัน ที่
4 กุมภาพันธ์ 2564 มีสาระสาคัญ โดยสรุปดังนี
(1) เหตุผลและความจาเป็น
คณะโบราณคดีมีปณิธานและนโยบายสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการโดยเฉพาะทางด้าน
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิล ปะ มานุ ษ ยวิท ยา ประวัติ ศาสตร์ท้อ งถิ่น ภาษาตะวันออกและภาษาตะวันตก
ที่มีความเชื่อมโยงด้านอารยธรรมสุวรรมภูมิ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะวิชา นาไปสู่การการเป็นผู้นา
ด้านสุวรรณภูมิศึกษาในระดับภูมิภาค และระดับโลก ทังนีเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของหน่วยงานภายนอก
ทังภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความสนใจต่องานทางด้านศิลปวัฒ นธรรมในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่สาคัญของ
ประเทศ
คณะโบราณคดีจึงต้องการเปิดศูน ย์วิจัยสุว รรณภูมิ ศึกษาเพื่ อเป็น แหล่ งรวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้สุวรรณภูมิศึกษา นาความรู้และวิทยาการจากผู้เชี่ยวชาญในคณะ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่สังคม เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การให้คาปรึกษาและพัฒนางานวิชาการในรูปแบบที่คณะ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
(2) ภาระงานที่รับผิดชอบ
- ผลิ ต ผลงานวิจั ย ด้านโบราณคดี ศิล ปวัฒ นธรรม และภูมิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่น ที่มี ความ
เชื่อมโยงกับสุวรรณภูมิศึกษา
- เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีความเชื่อมโยงกับสุวรรณภูมิศึกษา
- ให้คาปรึกษาด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยง
กับสุวรรณภูมิศึกษา
- ผลิ ต นวั ต กรรมด้ า นโบราณคดี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วาม
เชื่อมโยงกับสุวรรณภูมิศึกษา
- จัดหาแหล่งทุนและ/หรือสนับสนุนงบประมาณสาหรับการผลิตผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม
- ประสานงานร่ ว มกับ ศูน ย์ สุ ว รรณภูมิ ศึ กษา ในสั งกั ดวิท ยสถานด้านสั งคมศาสตร์
มนุ ษ ยศาสตร์ และศิ ล ป กรรมศาสตร์ แ ห่ ง ป ระ เท ศไท ย (Thailand Academy of Social Sciences,
Humanities and Arts: TASSHA) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การส่งเสริมสนับสนุน : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญ / ที่
ปรึกษาเฉพาะทาง พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอก
- ระเบียบและกฎเกณฑ์ : กากับดูแลให้การดาเนินการทุกประเภทเป็นไปตามขันตอน
และแนวปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
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- คุณภาพและมาตรฐาน : กากับดูแลให้มีการกลั่นกรอง ตรวจสอบโครงการ สัญญา
งบประมาณ และการดาเนินการให้เป็นไปตาม Term of Reference (TOR)
- สิทธิประโยชน์ : กากับดูแลให้มีการจัดโครงสร้างงบประมาณโครงการให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริการวิชาการโดยผู้ดาเนินโครงการได้รับค่าตอบแทน และคณะ/หน่วยงานที่มีบุคลากรใน
สังกัดเข้าร่วมโครงการได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการอย่างเป็นธรรม
- บริ ก ารวิ ช าการแบบมี ก าไร: จั ด ให้ มี บ ริก ารวิ ช าการในลั ก ษณะการจั ด ฝึ ก อบรม
ประชุม สัมมนา โดยเก็บค่าลงทะเบียน และลักษณะว่าจ้าง
(3) ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละของกิจกรรมที่ได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้
- ร้อยละของกิจกรรมที่ได้นาไปใช้ประโยชน์
- ร้อยละของกิจกรรมที่สร้างความตระหนักถึงความสาคัญด้านศิลปวัฒนธรรม
- กระบวนการบริการวิชาการแบบหารายได้
- การประชาสัมพันธ์บริการวิชาการสู่สังคมเชิงรุก
(4) โครงสร้าง ศูนย์วิจัยสุวรรณภูมิศึกษาจัดตังโดยเป็นหน่วยงานขึนตรงต่อคณะโบราณคดี

(5) การบริหารจัดการ การดาเนินการของศูนย์ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยการบริหารงานศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจัดตังขึนตามภารกิจเฉพาะหรือยุทธศาสตร์
ของคณะ พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทังนีได้เสนอที่ประชุมพิจารณาแล้วดังนี
1.ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครังที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2563 เห็ น ชอบการจั ด ตั งศู น ย์ วิ ส าหกิ จ มั ณ ฑนศิ ล ป์ (Decorative Arts Enterprise Centre : DEC) ของคณะ
มัณฑนศิลป์ และการประชุมครังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เห็นชอบการจัดตังศูนย์วิจัยสุวรรณภูมิ
ศึกษาของคณะโบราณคดี
2.ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงาน ในการประชุมครังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบการจัดตังศูนย์วิสาหกิจมัณฑนศิลป์ (Decorative Arts Enterprise Centre : DEC) ของ
คณะมัณฑนศิลป์ และการจัดตังศูนย์วิจัยสุวรรณภูมิศึกษาของคณะโบราณคดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
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ที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุปคือ
1.ควรมีการดาเนินการที่บูรณาการกับคณะอื่นๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทัง
ภายในประเทศและต่างประเทศด้วย เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย การดาเนินการมีความครอบคลุมในมิติต่างๆ
และสามารถพัฒนาต่อยอดให้มีความเข้มแข็งมากขึน อาทิ ศูนย์วิสาหกิจมัณฑนศิลป์ ในอนาคตอาจจัดตังเป็น
Star up
2.ควรนาเสนอแผนการดาเนินการ การบริหารจัดการ ที่มีรายละเอียดของประเด็นต่างๆ ให้
ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึน แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะอีกครัง
3.ควรให้สานักบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง
จัดตังตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของคณะ นาข้อมูลการจัดกิจกรรม/โครงการ รวมถึงการดาเนินการ
ในด้านต่างๆ มาจัดทาเป็นฐานข้อมูลกลาง ซึ่งจะเห็นภาพการทางานทังหมด และนาไปสู่การบูรณาการ การต่อ
ยอดการทางานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้คณะ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเข้มแข็งในด้านการบริการวิชาการมาก
ขึน
มติ ที่ประชุมอนุมัตกิ ารจัดตั้งศูนย์วิสาหกิจมัณฑนศิลป์ (Decorative Arts Enterprise Centre
: DEC) ของคณะมัณฑนศิลป์ และการจัดตั้งศูนย์วิจัยสุวรรณภูมิศึกษาของคณะโบราณคดี ตามที่มหาวิทยาลัย
เสนอ และให้นาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะไปพิจารณาด้วย แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
6.7 เสนอขออนุมัติรายวิชาที่มีความจาเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
ประธานเสนอว่า ตามบันทึกสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(4)/10252
ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง รายวิชาในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ที่มีความจาเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยแจ้งว่าเห็นชอบการจัดหาอาจารย์
พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบใน
รายวิชานันๆ และตามหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6803.6(ทพ)/พ216 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
ซึ่งเห็นชอบรายวิชาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
ที่มีความจาเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษเกินร้อยละ 50 ไปแล้วนัน
ด้ ว ยมี บั น ทึ ก ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
ที่ อว 0224/ว653 ลงวัน ที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ โดยสรุปคือ หากรายวิชาใดมีความจาเป็นต้อง
ใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 สถาบันอุดมศึกษาก็สามารถดาเนินการได้เพื่อให้
ผู้เรีย นได้รับ ประโยชน์ สู งสุ ด แต่ต้องมีอาจารย์ประจาร่ว มรับผิ ดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒ นา
นั ก ศึ ก ษาตลอดการจั ด การเรี ย นการสอนของรายวิ ช านั นๆ ด้ ว ย โดยต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์ขออนุมัติรายวิชาที่
มีความจาเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยสรุปดังนี
1.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
1.1 ขออนุมัติใหม่ จานวน 14 รายวิชา
1.2 ขออนุมัติปรับจากเดิม (ร้อยละ 70-80) เป็นร้อยละ 100 จานวน 7 รายวิชา
2.หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการออกแบบ (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559)
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2.1 ขออนุมัติใหม่ จานวน 2 รายวิชา
2.2 ขออนุมัติปรับจากเดิม (ร้อยละ 70-80) เป็นร้อยละ 100 จานวน 1 รายวิชา
ทังนี ที่ประชุมสภาวิชาการ ครังที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เห็นชอบแล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ประชุมอนุมัติรายวิชาที่มีความจาเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษ สอนเกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
1.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
1.1 อนุมัติใหม่ จานวน 14 รายวิชา
1.2 อนุมัติปรับจากเดิม (ร้อยละ 70-80) เป็นร้อยละ 100 จานวน 7 รายวิชา
2.หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการออกแบบ (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559)
2.1 อนุมัติใหม่ จานวน 2 รายวิชา
2.2 อนุมัติปรับจากเดิม (ร้อยละ 70-80) เป็นร้อยละ 100 จานวน 1 รายวิชา
เมื่อที่ประชุมเห็นชอบวาระที่ 6.7 เสนอขออนุมัติรายวิชาที่มีความจาเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษ
สอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา แล้ว อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอให้รับรองวาระที่ 6.7 ในการประชุมครังนี (ครังที่ 3/2564 วันที่ 24 มีนาคม
2564) เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องนาไปดาเนินการต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อ 27 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ
ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560 ที่กาหนดว่ าในกรณีจาเป็น
และเร่งด่วน สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติรับรองผลการประชุมวาระหนึ่งวาระใด โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการ
ประชุมในการประชุมครังต่อไปก็ได้
มติ ที่ประชุมรับรองผลการประชุมวาระที่ 6.7 เสนอขออนุมัติรายวิชาที่มีความจาเป็นต้องเชิญ
อาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา ตามที่ได้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ (วันที่ 24 มีนาคม 2564)
6.8 แต่งตังคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ประธานเสนอว่า ตามที่ ส ภามหาวิทยาลั ยศิ ล ปากร ในการประชุ มครังที่ 2/2563 เมื่อ วัน ที่
12 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบแต่งตังคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
และมีคาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 434/2563 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงิน ฯ ต่อมา
สภามหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร ในการประชุ ม ครั งที่ 10/2563 เมื่ อ วัน ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2563 มติ เห็ น ชอบ
เปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินฯ และมีคาสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ 2800/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ
เงินฯ โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้มีตาแหน่งและนามดังต่อไปนี
1.นางดวงสมร วรฤทธิ์
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.นายณรงค์ โชควัฒนา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3.นายบุญชัย เบญจรงคกุล
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
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4.รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ กฤตผล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5.นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6.อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
7.ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือผู้แทน
8.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
9.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง
10.ผู้อานวยการกองคลัง
11.ผู้อานวยการกองแผนงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตังแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ตั งแต่ วั นที่ 9 กุ มภาพั นธ์ 2564 เป็ นต้ นไป และนายณรงค์ โชควั ฒ นา นายบุ ญชั ย
เบญจรงคกุล ได้พ้นจากตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร แล้ว
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เสนอชื่อ
นายกมล จันทิมา และนายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการที่ปรึกษา
เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นวาระไป
ทั งนี นางดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการที่ ป รึ ก ษาเกี่ ยวกั บ การเงิน และทรัพ ย์สิ น ของ
มหาวิทยาลัย เสนอขอปรับอานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการชุดนีเพื่อให้ครอบคลุม และชัดเจนขึน ดังนี
อานาจ หน้าที่ ปัจจุบนั
อานาจ หน้าที่ ที่เสนอปรับ
1.ให้คาปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับ 1.เสนอแนะต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการก าหนดนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน การลงทุนที่ส่งผลก่อหนีผูกพันระยะยาว เกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย ทัง
และการจัดหาผลประโยชน์
การบริหารจัดการด้านรายรับ รายจ่าย และงบประมาณ การ
จัดหาแหล่งทุน และการจัดการนาเงินรายได้ ทรัพยากรอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการลงทุนให้เกิดรายได้ หรือเพิ่มมูลค่า
ที่ จ ะให้ ป ระโยชน์ แ ละความมั่ น คงด้ า นการเงิ น ที่ ยั่ งยื น ของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้
2.เสนอแนะ กลั่นกรองการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น
การเข้ า เป็ น หุ้ น ส่ ว น การลงทุ น หรื อ การร่ ว มลงทุ น ของ
มหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
2.กลั่ น กรองค าของบ ประมาณ ป ระจ าปี ที่ จ ะเสนอสภ า
คงเดิม
มหาวิทยาลัย รวมถึงการปรับวงเงินมาณเพิ่มเติมระหว่างปีเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.กลั่นกรองการจาหน่ายหนีสูญจากบัญชีลูกหนีตามข้อบังคับของ
คงเดิม
มหาวิทยาลัย
4.กลั่ น กรองระเบี ย บ และประกาศที่ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละ
คงเดิม
วิธีการเพื่อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันจาเป็นเกี่ยวกับการเงิน
ตามข้อบังคับนี เพื่อเสนอสภาวิทยาลัยพิจารณา
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อานาจ หน้าที่ ปัจจุบนั
5.พิจารณาวงเงินงบประมาณกรณีจาเป็นต้องใช้งบประมาณยอด
รวมเกินวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมัติไว้ก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
6.แต่งตังคณะอนุกรรมการ คณะทางานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาได้
7.ให้คาแนะนาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามข้อบังคับนี
8.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในข้อบังคับนีหรือข้อบังคับอื่น หรือ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

อานาจ หน้าที่ ที่เสนอปรับ
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
1. แต่ งตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย โดย
ประกอบด้วย
1) นางดวงสมร วรฤทธิ์
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2) นายกมล จันทิมา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3) นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4) รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ กฤตผล
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5) นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
7) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือผู้แทน
กรรมการ
8) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
9) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง
กรรมการและเลขานุการ
10) ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ
11) ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
2. เห็นชอบให้ปรับอานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ โดยมอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กองกฎหมายช่วยพิจารณาข้อความตามที่เสนอขอปรับด้วย
เมื่อที่ประชุมเห็นชอบวาระที่ 6.8 แต่งตังคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย แล้ว อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเสนอให้รับรองวาระที่ 6.8 ในการประชุมครังนี (ครังที่ 3/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564) เนื่องจาก
เป็ น เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องนาไปดาเนิ นการต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อ 27 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการ
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ประชุมและวิธีการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิล ปากร พ.ศ.2560 ที่กาหนดว่าในกรณีจาเป็นและเร่งด่วน
สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติรับรองผลการประชุมวาระหนึ่งวาระใด โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมในการ
ประชุมครังต่อไปก็ได้
มติ ที่ประชุมรับรองผลการประชุมวาระที่ 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ (วันที่ 24 มีนาคม 2564)
6.9 การทาหน้าที่ของกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี จานวน 2 คณะ
ประธานเสนอว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่ง
คณบดี จานวน 2 คณะ ตามลาดับดังนี
1. การประชุมครังที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 แต่งตังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ดารงตาแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และมหาวิทยาลัยมีคาสั่งที่ 138/2564 ลงวันที่ 15
มกราคม 2564 โดยประกอบด้วยผู้มีตาแหน่งและนามดังต่อไปนี
1) นายปัญญา วิจินธนสาร
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2) นายบุญชัย เบญจรงคกุล
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
4) ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์
กรรมการ
คณาจารย์ประจาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
5) รองศาสตราจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วารี
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
ขณะนีอยู่ในขันตอนการตอบรับการทาบทามของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ
2. การประชุม ครั งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 แต่ งตังคณะกรรมการสรรหาผู้
สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ 502/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2564 โดยประกอบด้วยผู้มีตาแหน่งและนามดังต่อไปนี
1) ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2) นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
กรรมการ
คณาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิวาห์ ตุ้มน้อย
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
ขณะนีอยู่ในขันตอนการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี และรับสมัคร
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ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ชุ ดใหม่ ตั งแต่ วั นที่ 9 กุ มภาพั นธ์ 2564 เป็ นต้ นไป ซึ่ งนายบุ ญ ชั ย เบญจรงคกุ ล
คณะกรรมการสรรหาผู้ สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้
พ้นจากตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2560 ข้อ 9 วรรค 2 กาหนด
ว่า ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตาม (7) แล้วแต่กรณี ยกเว้นตาแหน่งอธิการบดี หากการสรรหาคณบดียั ง
ไม่เสร็จสิ้น ให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการต่อไปจนกว่าการดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
เสร็ จ สิ้ น และมี ก ารน าเสนอรายชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ งคณบดี ให้ แ ก่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว เว้น แต่ ส ภา
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ผู้ที่มาดารงตาแหน่งใหม่ทาหน้าที่กรรมการแทน หรือแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ขึ้นแทน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ประชุม
1. เห็ น ชอบให้ ค ณ ะกรรมการสรรหาผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง คณ บดี ค ณ ะจิ ต รกรรม
ประติมากรรมและภาพพิ มพ์ ตามคาสั่งมหาวิท ยาลั ยศิลปากร ที่ 138/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 และ
คณะกรรมการสรรหาผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ งคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ตามค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ที่ 502/2564 ลงวัน ที่ 9 กุมภาพั น ธ์ 2564 ปฏิบั ติห น้าที่ต่ อไปจนกว่าการดาเนิ นการสรรหาผู้ ส มควรด ารง
ตาแหน่งคณบดีเสร็จสิ้น
2. ให้ ถื อ เป็ น หลั ก การว่ ากรณี ที่ มี ก รรมการในคณะกรรมการสรรหาพ้ น จากต าแหน่ งตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2560 ข้อ 9 (7) แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการ
สรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยมิต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เมื่อที่ประชุมเห็นชอบวาระที่ 6.9 การทาหน้าที่ของกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
จานวน 2 คณะ แล้ว อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒ น์ รองอธิการบดีฝ่ ายวางแผนและพัฒ นา เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเสนอให้รับรองวาระที่ 6.9 ในการประชุมครังนี (ครังที่ 3/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564) เนื่องจาก
เป็ นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องนาไปดาเนิ นการต่อไป ซึ่ งเป็นไปตามข้อ 27 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการ
ประชุมและวิธีการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560 ที่กาหนดว่าในกรณีจาเป็นและเร่งด่วน
สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติรับรองผลการประชุมวาระหนึ่งวาระใด โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมในการ
ประชุมครังต่อไปก็ได้
มติ ที่ประชุมรับรองผลการประชุมวาระที่ 6.9 การทาหน้าที่ของกรรมการสรรหาผู้สมควรดารง
ตาแหน่งคณบดี จานวน 2 คณะ ตามที่ได้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ (วันที่ 24 มีนาคม 2564)
6.10 ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562
- 30 กันยายน 2563) (วาระลับ)
6.11 ผลการประเมิน การขอกาหนดตาแหน่งทางวิช าการ (การพิจารณาครังที่ 2) ในการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่ งศาสตราจารย์ ได้ รับ เงิน ประจ าต าแหน่ งสู งขึ น ของศาสตราจารย์ ดร.เสริ ม
จันทร์ฉาย (วาระลับ)
6.12 การขอทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ครังที่ 1) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ จานวน 2 ราย (วาระลับ)
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6.13 ผลการประเมินการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ)
วาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
7.1 แผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)
ประธานเสนอว่า ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครังที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณา เรื่อง รายงานผลการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่ง คณบดีคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร และมีมติโดยสรุปคือ เห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม เป็นผู้สมควรดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะ สัตวศาสตร์ฯ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และให้
อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม นาเสนอแผนพัฒ นาคณะสัตวศาสตร์ ฯ ในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุม
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง พร้อมกาหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลฯ พิจารณาเพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วั นที่มีคาสั่งแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ งคณบดี คณะสัตวศาสตร์ ฯ และแผนพัฒ นาที่ได้รับความเห็ นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้
นาไปใช้ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ ต่อไป
อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดี คณะสัตวศาสตร์ฯ และได้จัดทาแผนพัฒนาคณะสัตว
ศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) เสร็จแล้ว และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมิน ผลการดาเนิ น งานของส่ วนงานฯ (ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒ น์ กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ได้มอบหมายให้อธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) พิจารณาแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว
ในเบืองต้นแล้ว โดยมีรายละเอียดโดยสรุป คือ
1. วิสัยทัศน์ เป็นคณะวิชาชันนาด้านการเกษตรในระดับชาติ (5 อันดับแรกของคณะวิชาด้านการเกษตรของ
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2566)
2. พันธกิจ
1) ผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่มีความรู้ ทางวิช าการและมีทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร (การผลิ ตปศุสัตว์ สั ตว์นา
พืช และธุรกิจการเกษตร) มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับ
2) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร
3) ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ค่านิยม: ASAT
A : Accountability (รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่)
S : Social responsibility (รับผิดชอบต่อสังคม)
A : Adaptability (ปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร)
T : Think positively (คิดบวก)
4. สมรรถนะหลัก การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาอาชีพและการเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม
5. ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา และสร้างความโดดเด่นทางวิชาการและวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มคุณภาพงานวิจัยให้มีมาตรฐานระดับ สากล และตอบโจทย์การพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศ
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 เป็ น ที่ พึ่งทางวิช าการด้ านการเกษตรของชุม ชนและรับ ใช้สั งคมในภูมิ ภ าค ภาคกลาง
ตอนล่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มสมรรถนะและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างรายได้เพิ่ม โดยการพัฒนาการดาเนินงานของส่วนงานภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการเพื่อพัฒนาการดาเนินงานสู่ความเป็นเลิศ และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรสู่
สาธารณะ
(รายละเอียดตาม QR-CODE

)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี
1.ควรน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 และโครงการตามพระราชดาริของ
รัชกาลที่ 10 อาทิ โคกหนองนา โมเดล ไปดาเนินการในพันธกิจต่างๆ ของคณะ รวมถึงการนาไปช่วยพัฒ นา
ชุมชน สังคมให้มีคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.ควรนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับคณะมาวิเคราะห์ และ
ดาเนินกิจกรรม/โครงการที่จะช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ชุมชน รวมถึงการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาล
3.ควรพัฒนาพืนที่ของคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ฯลฯ ซึ่งจะเป็น
ช่องทางหนึ่งในการหารายได้ให้คณะ
4.ควรพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของเรื่องเร่งด่วน เพื่อให้การดาเนินการมีความชัดเจน ทัน
การณ์ รวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละปี
มติ ที่ป ระชุมเห็ น ชอบแผนพัฒ นาคณะสั ตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั ย
ศิล ปากร ระยะเวลา 4 ปี (ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564-2567) ตามที่ อาจารย์ ดร.วัช ราภรณ์ รวมธรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เสนอ และให้นาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไปด้วย
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
8.1 เสนอปรับวาระเพื่อพิจารณาทักท้วง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอว่าตามที่ปัจจุบัน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีวาระเพื่อพิจารณาทักท้วงดังนี
1.วาระเกี่ยวกับหลักสูตร 2.วาระการเสนออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา นัน
เนื่องจากวาระเกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการใน
ระดับต่างๆ รวมทังสภาวิชาการมาแล้ว ดังนันเพื่อให้การทางานรวดเร็วขึน จึงเสนอขอปรับระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง ดังนี
1. ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง กาหนดให้มีวาระเพื่อพิจารณาทักท้วงดังนี
1.วาระเกี่ยวกับหลักสูตร 2. วาระเกี่ยวกับการเรียนการสอน 3.วาระการเสนออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
2. ให้เพิ่มหัวข้อ “หลักสูตรและการเรียนการสอน”
3. ในวาระเกี่ยวกับหลักสูตร หากเป็น การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบต่อโครงสร้าง
ของหลั กสู ตร ให้ ฝ่ ายเลขานุ การฯ จ าแนกว่าเป็ นการปรั บปรุงประเภทใดบ้ าง (เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตร ปรับแผนการสอน) และแต่ละประเภทนันมีจานวนกี่หลักสูตร เพื่อให้เห็นภาพรวมของการพิจารณาใน
แต่ละครัง
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง ตามที่ประธาน
เสนอ
8.2 เสนอพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ คุ ณ หญิ ง ไขศรี ศรี อ รุ ณ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เสนอว่ า ตามที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ป รับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ตังแต่ปี พ.ศ. 2559 และได้
ดาเนินการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
รวมทังภารกิจ การบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแล้วนัน
ด้วยมีข้อสังเกตว่าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยดังกล่าวมีจานวนมาก รวมทังใน
บางฉบับ อาจไม่สอดคล้องกับ บริบ ท สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน จึงเห็ นสมควรให้มีการทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยทังหมด ให้มีความทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานมากขึน โดยมอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒ น์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รับผิดชอบ
ดาเนินการ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ป ระชุมเห็ นชอบให้ ดาเนินการทบทวนปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยตามที่ประธานเสนอ ซึ่งในการดาเนินการควรมีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ด้วยเพื่อนามาเป็นข้อมูลประกอบในการดาเนินการต่อไป รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
การดาเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.
(นางประไพพรรณ ขาภาษี)
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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