
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 2/2558 

วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

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

  และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
3. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร 
4. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
5. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
6. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
7. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
8. ผศ.ดร.วันชัย    สุทธะนันท รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร  
9. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

10. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
11. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
12. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
13. ผศ.ดร.สมชาย  สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร 
14. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
15. รศ.ดร.จุไรรัตน   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
16. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
17. อ.ดําริห   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
18. อ.มานพ  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
19. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
20. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิร ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
21. ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
22. ผศ.ดร.บูลยจีรา  ชิรเวทย  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายวิชาการ 

    รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
23. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 
24. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย 

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุร ี
2. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
3. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
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ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 

ผูไมมาประชุม 

1. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.อริศร   เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดราชการ 

เปดประชุมเวลา 10.55 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2558           

เมื่อวันอังคารท่ี 13 มกราคม 2558  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558   
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะมัณฑนศิลปที่ไดรับประทานรางวัลโครงการ

คนดี  คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท “พระกินรี” ครั้งที่ 5 ประจําป 2558 จากหมอมราชวงศสมลาภ       
กิติยากร เลขานุการในพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2558 ณ ศูนยประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ หลักสี่ กรุงเทพฯ จัดโดยสมัชชานักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศน
หนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท.) โครงการดังกลาวจัดข้ึนโดยคัดเลือกจากบุคคลหลายสาขาเพื่อเปนการ
สงเสริมใหเกิดการทําความดี คิดดี ปฏิบัติดี ในสังคมไทยแกประชาชนทั่วไปอยางตอเน่ือง ในการบําเพ็ญตนเพื่อ
ประโยชนตอสังคมและตระหนักถึงความสําคัญวา เปนงานหน่ึงของความมั่นคงแหงชาติที่สําคัญย่ิง ตลอดจนเปน
การสนองคุณแผนดิน ยึดมั่นหลักการคนดีใหสังคมไทยมีความรักความสามัคคีตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและเปนสังคมที่นาอยูสําหรับคนไทยตลอดไป  
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2. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ           
“คุรุกิตติคุณ” จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครเูมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุม
คุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ โดยรางวัลดังกลาวเปนรางวัลซึ่งคุรุสภามอบแดผูทํา
คุณประโยชนแกคุรุสภาในความรวมมือ เสียสละ สนับสนุนการดําเนินการของคุรุสภา สงผลใหกิจการงาน          
คุรุสภาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคแหงพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2556  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก  

ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 

ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังน้ี 
1. คณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 

2556 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 361 110 ประวัติการออกแบบภายในและเครื่องเรือนตะวันตก ของ
นักศึกษาจํานวน 5 ราย เน่ืองจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการประสานงานกรอกผลคะแนนดิบ  

2. คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2557 เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนและบันทึกผลคะแนนของอาจารยผูสอน ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 
จํานวน 4 รายวิชา คือ  

2.1 รายวิชา 413 107 Basic Reading II ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย  
2.2 รายวิชา 416 221 Basic Computer for Geographers ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย  
2.3 รายวิชา 435 401 Microeconomic Theories ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย  
2.4 รายวิชา 441 207 Chinese Literary Works ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย  

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะมัณฑนศิลป
และคณะอักษรศาสตรแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) 

ของคณะวิชา/หนวยงาน 
     

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ไดมอบหมายให

งานสารบรรณจัดทํารายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/
หนวยงาน เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกเดือน น้ัน  

ในการ น้ี งานสารบรรณไดรายงานการ เขาใช งานระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส                
(e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน ประจําเดือนธันวาคม 2557 และรายงานขอมูลเปรียบเทียบการเขา
ใชงานระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม 2557 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรใหเปลี่ยนแปลงความถ่ีในการรายงานการเขาใชงานระบบ         
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน โดยมอบหมายใหงานสารบรรณจัดทํา
รายงานดังกลาวเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส 
 ทั้งน้ี กองกลางจะจัดโครงการถายทอดความรู เรื่อง การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
(e-Document) เพื่อสงเสริมความรูและเพิ่มเครือขายการใชงาน ประธานจึงขอใหคณะวิชา/หนวยงานสง
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของเขารวมโครงการดังกลาวดวย และหากคณะวิชา/หนวยงานใดมีความพรอมที่จะใชงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสในระดับบุคคล สามารถแจงความประสงคและช่ือผูใชงานไปยังงานสารบรรณ 
กองกลาง 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.2 ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหอสมุด รอบท่ี 1 (สิงหาคม-ตุลาคม  

2557) ประจําปการศึกษา 2557 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักหอสมุดกลางไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2557 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขพัฒนางานของสํานักหอสมุดกลางใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สามารถดําเนินงานไดอยางบรรลุเปาหมายสูงสุดและสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยแบงระยะเวลาการสํารวจเปน ปการศึกษาละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหวางเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2557 
และรอบที่ 2 ระหวางเดือนธันวาคม 2557-กุมภาพันธ 2558 น้ัน 

ในการน้ี สํานักหอสมุดกลางไดรายงานผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหอสมุด รอบที่ 1 
(สิงหาคม-ตุลาคม 2557) ประจําปการศึกษา 2557 โดยเก็บขอมูลจากผูเขาใชบริการหอสมุดจริง จํานวน 4 แหง 
ไดแก หอสมุดสาขา วังทาพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และหอ
จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งสรุปผลความพึงพอใจในภาพรวมของผูใชบริการมีคาเฉลี่ย 4.02 ระดับ
ความพึงพอใจมาก และจําแนกเปนรายดานไดดังน้ี 

1. บุคลากรของหองสมุด  มีคาเฉลี่ย 4.21  ระดับความพึงพอใจมาก 
2. ทรัพยากรสารสนเทศ  มีคาเฉลี่ย 3.92  ระดับความพึงพอใจมาก 
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3. กระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ย 4.16  ระดับความพึงพอใจมาก 
4. กายภาพที่เหมาะสม  มีคาเฉลี่ย 3.97  ระดับความพึงพอใจมาก 
5. สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน  มีคาเฉลี่ย 3.96  ระดับความพึงพอใจมาก 
6. ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย  มีคาเฉลี่ย 4.02  ระดับความพึงพอใจมาก 
7. การประชาสัมพันธ  มีคาเฉลี่ย 3.90  ระดับความพึงพอใจมาก 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2.5.3 รายงานผลการหารือการยกเลิกขอตกลงการใหบริการตัดและใหเชาชุดครุย
วิทยฐานะและชุดสูทสากลนิยมใหแกบัณฑิตท่ีจะเขารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557-2558 

     
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะกรรมการดําเนินการจัดหาผูประกอบการบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะ 
และชุดสูทสากลนิยม ไดหารือไปยังกองนิติการในการขอยกเลิกขอตกลงการใหบริการตัดและใหเชาชุดครุย
วิทยฐานะและชุดสูทสากลนิยมใหแกบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557-
2558 กับหางหุนสวนจํากัด สมประสงคเสื้อครุย น้ัน 

กองนิติการมีความเหน็ดังน้ี 
1. การจัดทําขอตกลงการใหบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะและชุดสูทสากลนิยม 

ใหแกบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2556-2558 ระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผูอนุญาต กับหางหุนสวนจํากัด สมประสงคเสื้อครุย ผูไดรับอนุญาต มีการจัดทําเปนจํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 

 1.1 ขอตกลงการใหบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะและชุดสูทสากลนิยม ใหแก
บัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2556 

 1.2 ขอตกลงการใหบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะและชุดสูทสากลนิยม ใหแก
บัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557-2558  

2. ขอตกลงทั้ง 2 ฉบับ ไดกําหนดเหตุที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกขอตกลงไดทันทีไวใน        
ขอ 12 “ถาชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว ที่ผูไดรับอนุญาตสงมอบใหกับบัณฑิตผู
เชาและผูสั่งตัดตามขอ 3 มีความชํารุดบกพรองเกิดข้ึนเน่ืองจากเปนความชํารุดบกพรองซึ่งผูไดรับอนุญาตตอง
รับผิดชอบ ผูไดรับอนุญาตตกลงจะจัดการแกไขความชํารุดบกพรองน้ันโดยไมชักชา หากผูไดรับอนุญาตไม
สามารถแกไขความชํารุดบกพรองใหคืนสภาพดีไดอันเปนเหตุใหบัณฑิตผูเชาหรือผูสั่งตัดตองปราศจากการใช
ประโยชนจากชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว น้ัน ผูอนุญาตมีสิทธิบอกเลิก
ขอตกลงน้ีไดทันที และมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายไดอีกสวนหน่ึงตางหากจากเงินที่ผูไดรับอนุญาตจะตองชําระ
ตามขอ 3 วรรคสอง ไดอีกดวย” ดังน้ัน หากมหาวิทยาลัยจะบอกเลิกขอตกลงที่ไดทําไวกับหางหุนสวนจํากัด 
สมประสงคเสื้อครุย ทั้ง 2 ฉบับ ตองปรากฏขอเท็จจริงวา หางหุนสวนฯ ไมสามารถแกไขความชํารุดบกพรองที่
เกิดข้ึนกับชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว ที่หางหุนสวนฯ ไดสงมอบใหกับบัณฑิต
ผูเชาและผูสั่งตัดซึ่งเปนความชํารุดบกพรองที่หางหุนสวนฯ ตองรับผิดชอบ ใหคืนสภาพดีได อันเปนเหตุใหบัณฑิต
ผูเชาหรือผูสั่งตัดตองปราศจากการใชประโยชนจากชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว 
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แตตามขอเท็จจริงที่คณะกรรมการฯ ไดนําเสนอปรากฏวา หางหุนสวนฯ สามารถดําเนินการแกไขจนบัณฑิต     
ผูเชาและผูสั่งตัดไดรับและสามารถใชประโยชนจากชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว
ไดทุกคน ดังน้ัน จึงไมมีเหตุใหมหาวิทยาลัยบอกเลิกขอตกลงกับหางหุนสวนฯ ตามความในขอ 12 ของขอตกลงได 

นอกจากน้ี การดําเนินการของหางหุนสวนจํากัด สมประสงคเสื้อครุย ที่เกิดปญหาตามที่
คณะกรรมการฯ ไดขอหารือเปนการใหบริการตามขอตกลงการใหบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะและ    
ชุดสูทสากลนิยมใหแกบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2556 มิใชการใหบริการ
ตามขอตกลงการใหบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะและชุดสูทสากลนิยมใหแกบัณฑิตที่จะเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557-2558 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจะอาศัยเหตุแหงการบอกเลิก
ขอตกลงที่เกิดข้ึนจากการใหบริการตามขอตกลง ประจําปการศึกษา 2556 มากลาวอางเพื่อบอกเลิกขอตกลง 
ประจําปการศึกษา 2557-2558 ซึ่งเปนขอตกลงคนละฉบับกันมิได 

3. เพื่อมิใหการดําเนินการของหางหุนสวนจํากัด สมประสงคเสื้อครุย เกิดปญหาข้ึนสําหรับ
การใหบริการในปการศึกษา 2557 และปการศึกษา 2558 อีก คณะกรรมการฯ ควรรวบรวมปญหา ตลอดจน
ขอรองเรียนตางๆ ของบัณฑิตเกี่ยวกับการใหบริการในปการศึกษา 2556 และหารือรวมกันกับหางหุนสวนจํากัดฯ 
เพื่อกําหนดแนวทางในการใหบริการในปการศึกษา 2557 และปการศึกษา 2558 ใหเกิดความชัดเจนในทาง
ปฏิบัติ โดยอาจจัดทําเปนขอตกลงเพิ่มเติมข้ึน พรอมทั้งกําหนดใหมหาวิทยาลัยสามารถบอกเลิกขอตกลงการ
ใหบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะและชุดสูทสากลนิยม ใหแกบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําปการศึกษา 2558 ได หากเกิดกรณีปญหาดังกลาวข้ึนในการใหบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะ
และชุดสูทสากลนิยม ใหแกบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557 อีก 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษานําปญหาและขอ
รองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการในปการศึกษา 2556 มากําหนดแนวทางในการใหบริการในปการศึกษา 2557-
2558 เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาเชนกรณีที่ผานมา 
 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
16/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทฤษฎีศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 26 รายวิชา  

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี     
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทฤษฎีศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

  

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารยพัสวีสิริ  เปรมกุลนันท* 1. อาจารยพัสวีสิริ  เปรมกุลนันท* 
2. อาจารยกวิฎ  ต้ังจรัสวงศ 2. อาจารยกวิฎ  ต้ังจรัสวงศ* 
3. อาจารย ดร.อชิรัชญ  ไชยพจนพานิช* 3. อาจารย ดร.สายัณห  แดงกลม 
4. อาจารยจักรกฤษณ  เจริญสิทธ์ิ 4. อาจารยจักรกฤษณ  เจริญสิทธ์ิ 
5. อาจารยสาลินี  มานะกิจ 5. อาจารยสาลินี  มานะกิจ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 26 รายวิชา  

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี     
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา                  
ทัศนศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 30 รายวิชา  

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา          
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 8 รายวิชา  
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โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.6 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเพิ่มรายวิชาในรายวิชาเลือก ดังน้ี  

1. รายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม จํานวน 1 รายวิชา คือ 
1.1 รายวิชา 562 387 การวิจัยทางคลินิกเบื้องตน 2(1-3-2) 

2. รายวิชาเลือกฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม จํานวน 2 รายวิชา คือ 
2.1 รายวิชา 551 366 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางดานบริบาลทางเภสัชกรรม 1 

5(ไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง) 
2.2 รายวิชา 551 367 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางดานบริบาลทางเภสัชกรรม 2  

5(ไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง) 
โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอยีดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) 
ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2553 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2553 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงขอมูล
ในหมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ดังน้ี  

1. ขอ 5.2 ภาษาที่ใช  เปน   “ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” 
2. ขอ 5.3 การรับเขาศึกษา  เปน   “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ” 
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โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี     
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2553 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอปรับแบบรายงานขอมูลการพิจารณา
รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 3.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา ดังน้ี 

1. แบบ 1.2  เปน   “สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษา” 
2. แบบ 2.2  เปน   “สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษา” 
โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี     
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
ฉบับป พ.ศ. 2555 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 79 รายวิชา  

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี     
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ฉบับป 
พ.ศ. 2554 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
16/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
ฉบับป พ.ศ. 2554 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี  
 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารยวิชชากร  สวนทรง* 1. อาจารยวิชชากร  สวนทรง* 
2. อาจารยพอสิทธ์ิ  ชัยมณี* 2. อาจารยพอสิทธ์ิ  ชัยมณี* 
3. อาจารยสุนันทา  พรายมี 3. อาจารยสุนันทา  พรายมี 
4. อาจารยชาญชัย  อรรคผาติ 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิญญา  อิงอาจ 
5. อาจารยรักชนก  สุขะกาลนันท 5. อาจารยถิรจิต  แสนพล 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
16/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.12 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย
ประจําหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
16/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารยมานพ  เอี่ยมสะอาด* 1. อาจารยมานพ  เอี่ยมสะอาด* 
2. อาจารยณัฐพร  กาญจนภูมิ* 2. อาจารยณัฐพร  กาญจนภูมิ* 
3. อาจารยชญานิศ  ตนเทียน 3. อาจารยชญานิศ  ตนเทียน 
4. อาจารยยุวบูรณ  ธํารงสมบัติสกุล 4. อาจารยยุวบูรณ  ธํารงสมบัติสกุล 
5. อาจารยอรวรรณ  ประพฤติดี 5. อาจารยพรยศ  มณีโชติปติ 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารยนฤชร  สังขจันทร* 1. อาจารยนฤชร  สังขจันทร* 
2. อาจารยพรพรรณ  เชยจิตร* 2. อาจารยพรพรรณ  เชยจิตร* 
3. อาจารยฐิติยา  พจนาพิทักษ 3. อาจารยฐิติยา  พจนาพิทักษ 
4. อาจารยศาสวัต  บุญศร ี 4. อาจารยศาสวัต  บุญศร ี
5. อาจารยณัฐสรวงพร  ทองเน้ือนวล 5. ผูชวยศาสตราจารยมัทนา  เจริญวงศ 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม 
ฉบับป พ.ศ. 2557 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา                  
นิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม ฉบับป พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอตัดเงื่อนไขรายวิชา 
จํานวน 5 รายวิชา คือ 

1. รายวิชา 510 600 บูรณาการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม  2(2-0-4) 
2. รายวิชา 510 801 สัมมนานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม 1  1(0-2-1) 
3. รายวิชา 510 802 สัมมนานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม 2  1(0-2-1) 
4. รายวิชา 510 803 สัมมนานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม 3  1(0-2-1) 
5. รายวิชา 510 804 สัมมนานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม 4  1(0-2-1) 
โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี     
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม ฉบับป พ.ศ. 2557 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม 
ระเบียบวาระท่ี   4.1.3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ไดมี
หนังสือที่ ศธ 0506(4)/6785 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เรื่อง สงคืนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีและธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) โดยมีขอสังเกตดังน้ี 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรลําดับที่ 2 มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ) และระดับปริญญาตรี หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่งไมสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ที่กําหนดวา “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติสอดคลอง
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐานหลักสูตรไมไดระบุอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไว ใหอาจารยประจําหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางนอย 2 คน เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” ทั้งน้ี 
สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรได เน่ืองจากมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปดสอน 

2. การแสดงรายละเอียดมาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและกลยุทธการประเมินผล 
และสรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ไมสอดคลองกัน 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) มีประเด็นดังน้ี  

3.1 แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ในบางรายวิชาไมครอบคลุมทั้ง 5 มาตรฐานผลการเรียนรู ซึ่งการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของแตละรายวิชาตองครบทั้ง 5 มาตรฐานผลการ
เรียนรู โดยมหาวิทยาลัยอาจกําหนดเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองได  

3.2 ขอใหตรวจสอบรายช่ือวิชาในแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) กับโครงสรางหลักสูตรใหสอดคลองกัน  

4. การกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดานศิลปะและการสรางสรรค 
มีขอความที่สามารถจัดอยูภายใตผลการเรียนรูดานตางๆ ที่มีอยูแลว 5 ดาน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยสามารถนําผล
การเรียนรูดานศิลปะและการสรางสรรคไปกระจายใสในมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดานที่มีอยูแลวได โดยปรับ
ถอยคําใหเหมาะสม น้ัน 

 ในการน้ี คณะดุริยางคศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงแกไขแลว โดยเริ่มเปดสอนต้ังแต          
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 30 คน ซึ่ งที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร 

อน่ึง สําหรับขอสังเกตในขอ 4 การกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป           
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณาแลว ขอยืนยันไมปรับแกเน่ืองจากการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดานศิลปะและการสรางสรรคของมหาวิทยาลัย เปนการสะทอนอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานศิลปะ ทั้งน้ี การกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวไมนอยกวามาตรฐานผลการเรียนรูที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ
ธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปดหลักสูตร 

ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตาง  ๆ
ไมม ี

 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง  ๆ
ไมม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของ

กับการเรียนการสอนในสวนของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ไดรับทราบ
รูปแบบการจัดทําประกาศกําหนดอัตราคาใชจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จํานวน 2 รูปแบบ โดยใหใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ   
แตละคณะวิชาตอไป น้ัน 

ในการน้ี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ตามขอ 13 ของระเบียบดังกลาว ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ โดยใหตัดขอความในขอ 2.1.4 ออกทั้งหมด กอนนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารย

และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนใน
สวนของคณะดุริยางคศาสตร 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ไดรับทราบ
รูปแบบการจัดทําประกาศกําหนดอัตราคาใชจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จํานวน 2 รูปแบบ โดยใหใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ   
แตละคณะวิชาตอไป น้ัน 
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ในการน้ี คณะดุริยางคศาสตรไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
อัตราคาตอบแทนอาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวน
ของคณะดุริยางคศาสตร ตามขอ 13 ของระเบียบดังกลาว ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
ในสวนของคณะดุริยางคศาสตร และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทน

คณะกรรมการวิทยานิพนธและคณะกรรมการการคนควาอิสระ ระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรโครงการพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ไดรับทราบ
รูปแบบการจัดทําประกาศกําหนดอัตราคาใชจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จํานวน 2 รูปแบบ โดยใหใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ   
แตละคณะวิชาตอไป น้ัน 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนคณะกรรมการวิทยานิพนธและคณะกรรมการการคนควาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
โครงการพิเศษ ตามขอ 13 ของระเบียบดังกลาว ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการวิทยานิพนธและคณะกรรมการการคนควาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรโครงการพิเศษ และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ  

ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

คณะอักษรศาสตร 
  (วาระลับ) 
   
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การกําหนดคาน้ําหนักตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการประจําป และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ไดใหความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยใหมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดสัดสวนคา
นํ้าหนักแตละพันธกิจเพื่อนําไปใชในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และ
ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ไดใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และตัวช้ีวัดสํานักงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) และ (ราง) คูมือระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) พรอมทั้งใหขอเสนอแนะและใหรายงาน
ความกาวหนาใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะ น้ัน  

 ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะ           
กองแผนงานจึงไดกําหนดคานํ้าหนักในแตละพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 พรอมกําหนดแนวทางการดําเนินงานและจุดเนนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ดังน้ี 

1. การพิจารณากําหนดสัดสวนคานํ้าหนักตามพันธกิจ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากําหนดคานํ้าหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดังน้ี  

ตามขอ 11.3 พิจารณากําหนดคานํ้าหนักในการประเมินสําหรับแตละพันธกิจตามความ
เหมาะสมในแตละป 

ตามขอ 11.4 พิจารณากําหนดคานํ้าหนักการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ Balanced 
Scorecard (BSC) สําหรับแตละดาน แตละมิติ ตามความเหมาะสมในแตละป 

ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปที่ 2 มี
องคประกอบ 2 สวน คือ สวนที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของอธิการบดี สวนที่ 2 คุณภาพบริหารจัดการ 
ซึ่งตามขอบังคับ ขอ 11.3 การประเมินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย กําหนดไวในสวนที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี  
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ดานที ่1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน  
 

แผนยุทธศาสตร 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

คานํ้าหนัก (รอยละ) 

รอบปท่ี 1 
ป 2556 

รอบปท่ี 2 
ป 2557 

1. ดานการผลิตบัณฑิต 20 40 

2. ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 20 

3. ดานการบริการวิชาการ 20 10 

4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 20 10 

5. ดานการบริหารจัดการ 20 20 

รวม 100 100 

 

ดานที่ 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

คานํ้าหนัก (รอยละ) 

รอบปท่ี 1 
ป 2556 

รอบปท่ี 2 
ป 2557 

1. ดานการผลิตบัณฑิต 40 40 

2. ดานการวิจัยและสรางสรรค 15 20 

3. ดานการบริการวิชาการ 10 10 

4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 10 

5. ดานการบริหารจัดการ 25 20 

รวม 100 100 

  

ตามขอบังคับ ขอ 11.4 การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ Balanced Scorecard (BSC) 
กําหนดไวในสวนที ่2 คุณภาพการบริหารจัดการ  

ดานที ่2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) 
ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาตามคานํ้าหนักการประเมิน ตามขอบังคับขอ 11.3 ซึ่งมีความเกี่ยวของ

กับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ
มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรกําหนดคานํ้าหนักในพันธกิจแตละดานเพื่อใหสอดคลองกับการประเมินผล               
การปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
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(1) การกําหนดคานํ้าหนักการประเมินแผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบดวย 

 

พันธกิจ ยุทธศาสตร คาถวง
น้ําหนัก 

จํานวน
ตัวช้ีวัด 

คะแนน
รายขอ 

ผลิตบัณฑิต 
(40) 

1 : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียน
มีความคิดสรางสรรค 

16 2 8/8 

2 : การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม 

8 1 8 

3 : การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เอ้ือใหเกิดการเรียนรู และ
ความคิดสรางสรรค 

16 2 8/8 

วิจัย 
(20) 

4 : พัฒนาการวิจัยและการสรางสรรค เพื่อกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยที่
ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาต ิ

20 3 7/7/6 

บริการ
วิชาการ 

(10) 

5 : การสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคมโดยการใหบริการทาง
วิชาการ อยางเปนระบบและตอเน่ือง พรอมทั้งเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10 1 10 

ทํานุฯ 
(10) 

6 : การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
รวมทั้งการประยุกตใชเพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

5 1 5 

10 : พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูนานาชาติ 5 1 5 

บริหาร 
(20) 

7 : การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการเปน
มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค 

11 3 3/4/4 

8 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจใหมี
ประสิทธิภาพ 

6 2 3/3 

9 : ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 3 1 3 
   100 18  
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(2) การกําหนดคานํ้าหนักการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 

ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบดวย 

พันธกิจ ยุทธศาสตร คาถวง
น้ําหนัก 

จํานวน
ตัวช้ีวัด 

คะแนน
รายขอ 

ผลิตบัณฑิต 
(40) 

1 : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเนนให
ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค 

20 6 3.33 

2 : การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม 

10 5 2.00 

3 : การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เอ้ือใหเกิดการเรียนรู 
และความคิดสรางสรรค 

10 4 2.50 

วิจัย 
(20) 

4 : พัฒนาการ วิจัยและการสร างสรรค  เพื่ อก าว สู การ เปน
มหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาต ิ

20 5 4.00 

บริการวิชาการ 
(10) 

5 : การสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคมโดยการใหบริการทาง
วิชาการอยางเปนระบบและตอเน่ือง พรอมทั้งเผยแพรปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10 3 3.33 

ทํานุฯ 
(10) 

6 : การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
รวมทั้งการประยุกตใชเพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

10 4 2.5 

บริหาร 
(20) 

7 : การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการเปน
มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค 

10 6 1.67 

8 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจ
ใหมีประสิทธิภาพ 

2.5 3 0.83 

9 : ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 2.5 5 0.50 
10 : พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูนานาชาติ 5 3 1.67 

  100 44  

 

2. แนวทางการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่ไดนําเสนอในรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน พบวา มีประเด็นของการ
ดําเนินงานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดใหสูงข้ึน ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาการวิจัยและการสรางสรรค เพื่อกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยที่
ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ  

- โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางคณะวิชาที่มีระบบกลไกในการสนับสนุน
สงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรค 

- สงเสริมใหมีการจัดทําขอตกลงภาระงานประจํารายบุคคลของอาจารยเพื่อเปนสวนหน่ึง
ของการผลิตผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที ่7 : การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการเปนมหาวิทยาลัย
แหงการสรางสรรค 

- แผนพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
- จัดประชุมหารือกับคณะวิชา/หนวยงานที่ยังมีผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติราชการประจําป ในระดับปานกลางเพื่อใหมีผลการดําเนินงานที่สูงข้ึนเปนรายคณะ 
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3. จุดเนนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดจุดเนนการขับเคลื่อนภารกิจที่สําคัญเพื่อใหมหาวิทยาลัย

ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค ดังน้ี 
3.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิตดวยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ

ศึกษา และการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและผูใชบัณฑิต รวมทั้งเสริมสรางความ
เขมแข็งใหบัณฑิตสามารถแขงขันไดในระดับสากล  

3.2 มุงเนนการกาวเขาสูความเปนนานาชาติ โดยการเสริมสรางและเผยแพรภาพลักษณ
มหาวิทยาลัยศิลปากรสูสาธารณชนในดานที่เปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ไดแก ดานศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบ รวมถึงการผลักดันใหมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบดังน้ี 

1. การกําหนดคานํ้าหนักในแตละดานตามพันธกิจของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

2. แผนการดําเนินงานงานเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานตอไป 

และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563         
(ปรับแผน) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556 น้ัน   

เน่ืองจากปจจุบันโลกมีพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน มีหลาย
ปจจัยที่ เปนประเด็นทาทายใหมหาวิทยาลัยตองมีการปรับตัวและรับมือตอสถานการณ ดังน้ัน เพื่อให
มหาวิทยาลัยไดเตรียมดําเนินการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 เพื่อใชเปนกรอบ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว และเปนกรอบในการปรับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรให
เช่ือมโยงสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว กองแผนงานจึงเห็นควรใหมีการแตงต้ัง
คณะทํางาน และกําหนดปฏิทินการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 
ประกอบดวยประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

1. คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 โดยประกอบดวย 
1.1 นายภราเดช  พยัฆวิเชียร     ที่ปรึกษา 
1.2 นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ ที่ปรึกษา 
1.3 นายสุมนต  สกลไชย ที่ปรึกษา 
1.4 อธิการบดี ที่ปรึกษา 
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1.5 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ประธาน 
1.6 รองคณบดีฝายวางแผนทุกคณะวิชา คณะทํางาน 
1.7 ผูรับผิดชอบดานแผนของศูนย สถาบัน สํานัก     คณะทํางาน   
1.8 กองแผนงาน ฝายเลขานุการ 
ทั้งน้ี กําหนดใหคณะทํางานมีหนาที่ ดังน้ี  
 ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย เพื่อเปนขอมูล

สําหรับการทบทวน SWOT และกําหนดกรอบทิศทาง เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 วิเคราะห สังเคราะห และจัดทํา (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-

2573 เสนอมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนด 
2. ปฏิทินการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 

 

ลําดับ ชวงเวลา กิจกรรม 

1 สัปดาหที่ 3 
เดือน ม.ค. 58 

เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ (เสนอภายใน 20 ม.ค. 58/ประชุม 27 ม.ค. 58)    
1. การแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573    
2. ปฏิทินการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573    

2 สัปดาหที่ 3-4 
เดือน ม.ค. 58 

และสัปดาหที่ 1-2 
เดือน ก.พ. 58 

 
 
 

กองแผนงานรวบรวม วิเคราะหและจัดทําขอมูล สารสนเทศ ที่เก่ียวของในการวางแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
1. ขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย (การจัดการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา หลักสูตร บริการ 
วิชาการ วิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บุคลากร งบประมาณ)  
2. ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. ขอมูลภายนอกอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

3 สัปดาหที่ 4 
เดือน ก.พ. 58 

ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 ครั้งที่ 1/2558   
     - ซักซอมกําหนดการ ความเขาใจ  รูปแบบและหนาที่ความรับผิดชอบ 
     - ระดมความคิดเห็นทบทวนและจัดทํา SWOT มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 สัปดาหที่ 1 หรือ 2 
เดือน มี.ค. 58 

การสัมมนา เรื่อง “การฉายภาพทิศทางระบบอุดมศึกษาไทยเพื่อรองรับอาเซียน” (หรือหัวขอ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใหเห็นทิศทางการเปล่ียนแปลงภาพใหญของประเทศ) 
ผูเขาสัมมนา ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี คณบดี/รองคณบดี  
หัวหนาภาค ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก และคณะทํางานฯ 

5 สัปดาหที่ 3 
เดือน มี.ค. 58 

รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานเพื่อทราบ 
     - เสนอที่ประชุมคณบดี  (เสนอวาระภายใน 17 มี.ค. 58/ประชุม 24 มี.ค. 58) 
     - เสนอสภามหาวิทยาลัย (เสนอวาระภายใน 23 มี.ค. 58/ประชุม 8 เม.ย. 58) 

6 สัปดาหที่ 3 หรือ 4 
เดือน มี.ค. 58 

ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573  ครั้งที่ 2/2558  
     - ระดมความคิดเห็นกําหนดประเด็นสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2559-2573   
     - จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573   

7 สัปดาหที่ 1-2 
เดือน เม.ย. 58 

ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573  ครั้งที่ 3/2558  
     - จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573  ใหมีความครบถวน สมบูรณ 
ยิ่งขึ้น 

8 สัปดาหที่ 4 
เดือน เม.ย. 58 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573   

9 สัปดาหที่ 1 การประชุมระดมความคิดเห็นสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) เพื่อจัดทํา
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ลําดับ ชวงเวลา กิจกรรม 

เดือน พ.ค. 58 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573   
ครั้งที่ 1 เรื่อง  การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรไปสู ........... (ตามประเด็นในแผนพัฒนาฯ)  

** สัปดาหที่ 2-3 พ.ค. 58 ระหวางวันที่ 11-23 พ.ค. 58 เปนชวงสอบปลายภาค 

10 สัปดาหที่ 4 
เดือน พ.ค. 58 

การประชุมระดมความคิดเห็นสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573   
ครั้งที่ 2 เรื่อง  การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรไปสู ........... (ตามประเด็นในแผนพัฒนาฯ) 

11 สัปดาหที่ 1 
เดือน มิ.ย. 58 

 

การประชุมระดมความคิดเห็นสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573   
ครั้งที่ 3 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาวิทยาเขต (หรือนําไปรวมประเด็นกับ Retreat ครั้งที่ 1, 2) 

ลําดับที่ 9-11 อาจจะระดมความคิดเห็นรวมทุกประเด็นหรือแบงกลุมระดมความคิดเห็นตามประเด็นก็ได 

12 สัปดาหที่ 2-3 
เดือน มิ.ย. 58 

คณะทํางานฯ รวบรวมขอมูล ประเด็นจากการประชุม Retreat ทั้งหมดมาประมวล และจัดทํา 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573  ใหมีความครบถวน สมบูรณยิ่งขึ้น 

13 สัปดาหที่ 3 
เดือน มิ.ย. 58 

รายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน เพื่อทราบ 
    - เสนอที่ประชุมคณบดี (เสนอวาระภายใน 16 มิ.ย. 58/ประชุม 23 มิ.ย. 58) 
    - เสนอสภามหาวิทยาลัย (เสนอวาระภายใน 22 มิ.ย. 58/ประชุมสภาฯ 8 ก.ค. 58) 

14 สัปดาหที่ 4 
เดือน มิ.ย. 58 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573  

15 สัปดาหที่ 1 
เดือน ก.ค. 58 

คณะทํางานฯ ปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573  ตามขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรและจัดเตรียม
ขอมูล/เอกสาร สําหรับการวิพากษ 

16 สัปดาหที่ 2-4 
เดือน ก.ค. 58 

การวิพากษแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 
  แนวทาง 1  การจัดประชุมสัมมนาวิพากษแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  
                 พ.ศ. 2559-2573 
  แนวทาง 2  การจัดทําหนังสือเวียนเพื่อรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
                 ศิลปากร พ.ศ. 2559-2573  จากคณะวิชา/หนวยงาน 

17 สัปดาหที่ 1 
เดือน ส.ค. 58 

คณะทํางานฯ ปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 ตามขอคิดเห็น 
และขอเสนอแนะจากการวิพากษแผนฯ 

18 สัปดาหที่ 2 
เดือน ส.ค. 58 

เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2559-2573  (เสนอวาระภายใน 11 ส.ค. 58/ประชุม 18 ส.ค. 58) 

19 สัปดาหที่ 4 
เดือน ส.ค. 58 

เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2559-2573  (เสนอวาระภายใน 24 ส.ค. 58/ประชุมสภา 9 ก.ย. 58) 

20 สัปดาหที่ 3 
เดือน ก.ย. 58 

เผยแพรแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและชวงเวลาตามความเหมาะสมและความเปนไปไดในการดําเนินการ 
 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบดังน้ี 
1. องคประกอบของคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 

ทั้งน้ี หากคณะวิชาไมมีการแตงต้ังรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาของคณะ ขอใหสงรายช่ือผูรับผิดชอบดาน
แผนของคณะแทน พรอมทั้งเขารวมประชุมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอทุกครั้งที่มีการ
ประชุม 

2. ปฏิทินการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ

สถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ฉบับใหม) 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่สถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส ไดมีหนังสือมายังมหาวิทยาลัยเพื่อขอยกเลิก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการฉบับเดิม โดยสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบและใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใน
รายละเอียดตอไป น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันวาแตล 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ฉบับใหม) โดยเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝายคือ 
อธิการบดี 

เน่ืองจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ ดังน้ัน 
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 ขอบเขต
ความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม ทั้งน้ี จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

ทั้งน้ี งานวิเทศสัมพันธไดจัดทําตารางเปรียบเทียบสัญญาขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
ระหวางฉบับเกาและฉบับใหม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับสถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ฉบับใหม) มีรายละเอียดคอนขางมาก จึงขอใหผูบริหารทุกทาน
พิจารณาทบทวน (ราง) ขอตกลงดังกลาวเพื่อหารือในการประชุมคณบดีอีกครั้ง กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมมีขอสังเกตเพื่อใหมหาวิทยาลัยหารือกับสถาบันวาแตลในดานการบริหาร
จัดการหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน กระบวนการรับนักศึกษา จํานวนรับนักศึกษา คาธรรมเนียม
การศึกษา รวมทั้งกฎเกณฑและขอบังคับตางๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอน
รวมกัน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 แนวทางและขั้นตอนเพ่ือใหไดมาซึ่งรายชื่อกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณา
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรรองเรียนเกี่ยวกับการสรรหา             
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร (วาระลับ) และมีมติที่เกี่ยวของที่มหาวิทยาลัยจะตองพิจารณา
ดําเนินการตอไปคือ “ใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งรายช่ือกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่
มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึนอยางเครงครัด แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตรตอไป” น้ัน 

ในการน้ี รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอที่ประชุม
พิจารณาแนวทางและข้ันตอนเพื่อใหไดมาซึ่งรายช่ือกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี               
คณะศึกษาศาสตร ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ตามขอ 8.5 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย 
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหประธานสภาคณาจารยเสนอรายช่ือคณะกรรมการ 
เพื่อทําหนาที่พิจารณาแนวทางและข้ันตอน รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งรายช่ือกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามใน
คําสั่งแตงต้ังตอไป โดยมีประธานสภาคณาจารยเปนประธานในคณะกรรมการดังกลาว  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.5 รายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 
2558 ไดมอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการรวบรวมขอมูลภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ 
การคนควาอิสระ (เฉพาะอาจารยที่ปรึกษาหลัก) ที่ ดูแลนักศึกษาจํานวน 6-10 คน ทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยใหดําเนินการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ฉบับลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2548 ขอ 10.1 ซึ่งกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแล
นักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน แตทั้งน้ีตองไมเกิน 10 คน น้ัน 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอที่ประชุมพิจารณารายช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะวิชาตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 266 ราย  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะวิชาตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 266 ราย และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   เรื่องท่ีผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
1. สํานักหอสมุดกลางกําหนดจัดงานทับแกว Book Fair มหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู        

ครั้งที่ 9 ในวันที่ 26-27 มกราคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ช้ัน 1 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี และวันที่ 2-8 กุมภาพันธ 2558 เวลา 09.00-20.00 น. ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร จึงขอเชิญ
ผูสนใจเขารวมงานในวัน-เวลา-สถานทีดั่งกลาว 

2. สํานักหอสมุดกลางไดจัดซื้อ e-Book ซึ่งเปนฐานขอมูลที่รวบรวม e-Book จากฐานขอมูล
ตางๆ ที่สํานักหอสมุดกลางบอกรับ ไดแก ฐานขอมูล Science Direct, ebrary, Cambridge Book Online, 
Gale Virtual Reference และ Thai Academic eBooks (2ebook) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูใชบริการ ในการเขาใชงาน e-Book จากฐานขอมูลตางๆ ไดภายในฐานขอมูลเดียว ทั้งน้ี สํานักหอสมุดกลาง
ไดประชาสัมพันธวิดีโอแนะนําการใชงาน e-Book ผานเว็บไซตและเฟซบุคของสํานักหอสมุดกลางแลว  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2   พิธีเปดคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุนศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

คณบดีคณะเภสัชศาสตรไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะเภสัชศาสตรจะทําพิธีเปดคลินิก           
เวชกรรมชุมชนอบอุนศิลปากร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 จึงขอเรียนเชิญผูบริหารและคณบดีทุกทานเขา
รวมในพิธีดังกลาว โดยคณะเภสัชศาสตรจะทําการดเชิญเปนทางการอีกครั้ง 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

            

ปดประชุมเวลา 13.05 น. 

 
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ไดรับรองตามที่ไดแกไขแลว 


