รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 20/2558
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
…………….………………..

ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย
อ.ปญจพล
รศ.วัฒนา
ผศ.ไพโรจน

7. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
8. ผศ.ชวลิต
9. ผศ.ดร.ภูวนาท

ถาวรเวช
ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
เหลาพูนพัฒน
เกาศัลย
วังบอน
ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
รัตนรังสิกุล

10.
11.
12.
13.

ผศ.ดร.วรางคณา
อ.ดร.บํารุง
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.ธนะเศรษฐ

นิพัทธสุขกิจ
ชํานาญเรือ
อยูยืนยง
งาวหิรัญพัฒน

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดําริห
อ.มานพ
รศ.ดร.ปานใจ
รศ.ดร.เกษร
ผศ.ฉัตรชัย
อ.ดร.ศักดิพันธ
ผศ.ดร.อริศร
อ.ดร.ปรมพร
รศ.ดร.บุญศรี

พัฒนถาบุตร
บรรณวิทยกิจ
เอี่ยมสะอาด
ธารทัศนวงศ
จันทรศิริ
เผาทองจีน
ตันวิมลรัตน
เทียนประเสริฐ
ศิริกุลชยานนท
จงเสรีจิตต

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
รองคณบดีฝายบริหารและพระราชวังสนามจันทร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน
แสงฉัตรแกว
2. อ.ดร.ภวพล
3. รศ.ดร.พิทักษ
ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ดร.ธงชัย

คงชุม
ศิริวงศ
เตโชวิศาล

2. ผศ.ดร.พีรพัฒน
3. ผศ.สยุมพร

ยางกลาง
กาษรสุวรรณ

4. อ.ดร.สุภาพ

เกิดแสง

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.คณิต
2. ผศ.ดาวลอย
3. ศ.ถาวร
4. รศ.ดร.วศิน
5. ผศ.ดร.สมพิศ

เขียววิชัย
กาญจนมณีเสถียร
โกอุดมวิทย
อิงคพัฒนากุล
ขัตติยพิกุล

6. อ.อํามฤทธิ์

ชูสุวรรณ

7. ผศ.เอกพงษ
8. รศ.ดร.จุไรรัตน

ตรีตรง
นันทานิช

ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ติดราชการ
รองอธิการบดี เพชรบุรี
ลาพักผอน
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
ติดราชการ
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและ
ติดราชการ
กิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ ติดราชการ
ภาพพิมพ
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
ลาพักผอนไปตางประเทศ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 09.55 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับ รองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย ศิลปากร ครั้งที่ 19/2558
เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 19/2558 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1
ระเบียบวาระที่ 2.1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ขอขอบคุ ณ ผู เ กี่ ย วข อ งที่ ไ ด ร ว มดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมในงานวั น คล า ย
วันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ประธานแจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า มหาวิ ท ยาลั ย ขอขอบคุ ณ คณะวิ ช า/หน ว ยงาน และ
ผูเกี่ยวของที่ไดรวมดําเนินการจัดกิจกรรมเปดบานศิลปากร (SU Open House) กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรม
ตางๆ ในงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2558 ครบรอบ 72 ป เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2558 ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 362 205 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการประจํา
คณะมัณฑนศิลปครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะมัณฑนศิลปแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
รายงานการเข า ใช ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Document)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจําไตรมาสที่ 4

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ไดเปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน
โดยมอบหมายใหงานสารบรรณจัดทํารายงานดังกลาว เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส นั้น
ในการนี้ งานสารบรรณได ร ายงานการเข า ใช ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคมกันยายน 2558)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ มอบหมายใหงานสารบรรณสรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษและ
การลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ประกอบการรายงาน
การเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 2.5.2

สรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

สรุปเรื่อง
ดวยงานงบประมาณไดสรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัย
สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 ดังนี้
1. งบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 1,364,269,600 บาท ไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 1,364,269,600 บาท คิดเปนรอยละ 100.00
ของงบประมาณที่ไดรับ และไดมีการคืนงบประมาณใหรัฐบาล จํานวน 2 รายการ คือ
- โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
120,000,000 บาท
- อาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
18,000,000 บาท
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา
คงเหลืองบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 จํานวนเงิน 1,226,269,600 บาท เมื่อสิ้นไตรมาส
ที่ 4 สามารถเบิกจายไดทั้งสิ้น 1,165,426,927.61 บาท คิดเปนรอยละ 95.04 ของงบประมาณทั้งสิ้น
2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 216,311,300 บาท ซึ่งไดรับจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 216,311,300 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด
และไดมีการคืนงบประมาณใหรัฐบาล จํานวน 2 รายการ คือ
- โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
120,000,000 บาท
- อาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
18,000,000 บาท
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา
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และมีการโอนงบลงทุนเหลือจายไปยังงบดําเนินงานเพื่อชําระคาสาธารณูปโภค จํานวนเงิน
1,895,516.50 บาท คงเหลืองบประมาณ (งบลงทุน) ประจําป พ.ศ. 2558 จํานวนเงิน 76,415,783.50 บาท
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจายไดทั้งสิ้น 23,922,413.50 บาท คิดเปนรอยละ 31.31 ของงบประมาณที่ไดรับ
3. มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 4 รอยละ 100.00 และสามารถเบิกจายไดรอยละ 95.04 ซึ่งต่ํากวาแผนการเบิกจายที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไวรอยละ 5.92 และต่ํากวาแผนในภาพรวมที่รัฐบาลกําหนดรอยละ 0.96
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยไดมีการกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมป พ.ศ. 2559
จํานวนเงิน 54,577,397.60 บาท (หาสิบสี่ลานหาแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามรอยเกาสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค)
ซึ่งเปนการกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปต่ํากวาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 44.78 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 821,427.60 บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ รอยยี่สิบเจ็ด
บาทหกสิบสตางค)
(2) งบลงทุน-คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 12,447,000 บาท (สิบสองลานสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
(3) งบลงทุน-คาที่ดินสิ่งกอสราง จํานวนเงิน 41,308,970 บาท (สี่สิบเอ็ดลานสามแสนแปดพัน
เการอยเจ็ดสิบบาทถวน)
สําหรับการขอขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณป พ.ศ. 2557 ไวเบิกจายเหลื่อมป พ.ศ.
2559 มีจํานวนเงิน 182,920,231.82 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบสองลานเกาแสนสองหมื่นสองรอยสามสิบเอ็ดบาท
แปดสิบสองสตางค) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 580,700 บาท (หาแสนแปดหมื่นเจ็ดรอยบาทถวน)
(2) งบลงทุน-คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 262,500 บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)
(3) งบลงทุน-คาที่ดินสิ่งกอสราง จํานวนเงิน 182,077,031.82 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบสอง
ลานเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค)
ทั้งนี้ ปญหาและอุปสรรคสวนใหญมาจากงบลงทุนที่ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนการ
ดําเนินงานที่วางไว ทําใหมีการกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมป
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา สําหรับงบประมาณที่
มหาวิทยาลัยไดสงคืนใหรัฐบาล จํานวน 2 รายการ คือ โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วัง ทาพระ
จํานวน 120,000,000 บาท และอาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี 60 พรรษา จํานวน 18,000,000 บาท สํานัก งบประมาณจะจัดสรรใหตามแผนการเบิก จายของ
มหาวิทยาลัยตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
ทั้ง นี้ ขอให คณะวิ ชา/หน วยงานเร ง ดํา เนิ น การเรง รั ด การใชจ า ยงบประมาณ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในสวนของงบลงทุน (ครุภัณฑ/สิ่งกอสราง) ที่มีวงเงินงบประมาณไมเกิน 1 ลานบาท
ใหแลวเสร็จทันระยะเวลาที่กําหนด
อนึ่ง คณะวิชา/หนวยงานที่ประสงคขอรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอใหเตรียมขอมูลเพื่อใชในการดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558
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ระเบียบวาระที่ 2.5.3

การดํา เนิ นงานของหนว ยงานภาครัฐ ในการขั บ เคลื่อ นการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
20 สิงหาคม 2558 ไดใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 2 กรอบ คือ แนวทางสําหรับหนวยงาน
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ และแนวทางสําหรับหนวยงานที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหทุกหนวยงาน
ใชเปนแนวปฏิบัติ และขอความรวมมือในการดําเนินการแจงแนวทางการดําเนินงานดังกลาวใหทุกคณะวิชา/
หนวยงานทราบ พรอมรายงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยใชแบบฟอรมของสํานักงาน ป.ป.ช. นั้น
ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบแนวทางการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ
ในการขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจ ริต ในปง บประมาณ พ.ศ. 2559 และจะไดแจง ใหทุก
คณะวิชา/หนวยงานทราบ พรอมทั้งขอใหคณะวิชา/หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จัดทําโครงการ/
กิจกรรม ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สงไปยังกอง
แผนงานภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เพื่อรวบรวมจัดสง ไปยังสํานัก นโยบายและยุท ธศาสตร สํานักงาน
ป.ป.ช. ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ตอไป
ทั้ง นี้ ขอใหสง รายงานติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการ/กิจ กรรมดัง กลาวไปยัง
กองแผนงานทุกวันที่ 1 ของเดือน เพื่อจัดสงสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 5
ของทุกเดือน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
ฉบับป พ.ศ. 2556

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิท ยาการจัดการประสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลัก สูตรบริห ารธุร กิจ บัณฑิต สาขาวิช า
การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 76 รายวิชา
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โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มี มติให ความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สูตรบริห ารธุร กิ จ บัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรดุรยิ างคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับป
พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะดุริยางคศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.ยศ วณีสอน*
1. อาจารย ดร.ยศ วณีสอน*
2. อาจารย ดร.พรพรรณ บรรเทิงหรรษา*
2. อาจารย ดร.พรพรรณ บรรเทิงหรรษา
3. Dr.Jean-David, Stephane Caillouet*
3. Dr.Jean-David, Stephane Caillouet*
4. อาจารยอานันท นาคคง
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เจริญนิตย*
5. Dr.Pui Man Chan
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี วงศธราดล
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนสิง หาคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
16/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะศึ ก ษาศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิต
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รายวิชาในหมวดวิ ชาเอกเลือ ก จํานวน 1 รายวิช า คื อ รายวิช า 466 477 การสอนภาษาอั ง กฤษระดั บ
ประถมศึกษา จาก “2(2-0-4)” เปน “3(3-0-6)”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ ประชุมพิ จารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุ ง หลัก สูตรศึก ษาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2552

สรุปเรื่อง
ดว ยคณะเภสั ชศาสตร ป ระสงคข อปรั บ ปรุง หลัก สูต รเภสัช ศาสตรบัณ ฑิต (6 ป ) ฉบั บ ป
พ.ศ. 2552 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาใหมในรายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาวิทยาการทาง
เภสัชศาสตร จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 561 248 เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน
2. รายวิชา 561 249 หัวขอพิเศษทางเภสัชศาสตรชีวภาพ
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม
กระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป)
ฉบับป พ.ศ. 2552 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดว ยคณะเภสั ชศาสตร ป ระสงคข อปรั บ ปรุง หลัก สูต รเภสัช ศาสตรบัณ ฑิต (6 ป ) ฉบั บ ป
พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาใหมในรายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาวิทยาการทาง
เภสัชศาสตร จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 561 248 เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน
2. รายวิชา 561 249 หัวขอพิเศษทางเภสัชศาสตรชีวภาพ
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม
กระทบตอโครงสรางหลักสูตร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป)
ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย
ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารยชาตรี ประกิตนนทการ*
1. รองศาสตราจารยสมคิด จิระทัศนกุล*
2. รองศาสตราจารยอนุวิทย เจริญศุภกุล*
2. รองศาสตราจารยอนุวิทย เจริญศุภกุล*
3. รองศาสตราจารยฤทัย ใจจงรัก*
3. รองศาสตราจารยฤทัย ใจจงรัก*
4. อาจารย ดร.ไธพัตย ภูชิสสชวกรณ
4. อาจารย ดร.ไธพัตย ภูชิสสชวกรณ
5. อาจารยพีระพัฒน สําราญ
5. อาจารยพีระพัฒน สําราญ
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือน มิถุนายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ป ระชุม คณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
16/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7

หลักสูตรศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าประวัติศาสตรส ถาปตยกรรม
ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดว ยคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้

10
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.พินัย สิริเกียรติกุล*
1. อาจารย ดร.พินัย สิริเกียรติกุล*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลลักษณ วัสสันตชาติ* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลลักษณ วัสสันตชาติ*
3. อาจารย ดร.ประติมา นิ่มเสมอ*
3. อาจารย ดร.ประติมา นิ่มเสมอ*
4. รองศาสตราจารยสมชาติ จึงสิริอารักษ
4. รองศาสตราจารยสมชาติ จึงสิริอารักษ
5. รองศาสตราจารยสมคิด จิระทัศนกุล
5. รองศาสตราจารยเสนอ นิลเดช
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือน มิถุนายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ป ระชุม คณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
16/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.8

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป
พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2558 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.พินัย สิริเกียรติกุล*
1. อาจารย ดร.พินัย สิริเกียรติกุล*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลลักษณ วัสสันตชาติ* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลลักษณ วัสสันตชาติ*
3. อาจารย ดร.ประติมา นิ่มเสมอ*
3. อาจารย ดร.ประติมา นิ่มเสมอ*
4. รองศาสตราจารยสมคิด จิระทัศนกุล
4. รองศาสตราจารยเสนอ นิลเดช
5. รองศาสตราจารยสมชาติ จึงสิริอารักษ
5. รองศาสตราจารยสมชาติ จึงสิริอารักษ
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือน มิถุนายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ป ระชุม คณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
16/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุม พิจารณาแลว มีม ติให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สูต รปรั ชญาดุษฎี บัณฑิ ต
สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2558 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.9

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย*
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพักตรา สุทธสุภา*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพักตรา สุทธสุภา*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหนาท แสงสีหนาท* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหนาท แสงสีหนาท*
4. ผูชวยศาสตราจารยวิชัย บุญวาศ
4. ผูชวยศาสตราจารยวิชัย บุญวาศ
5. อาจารยสุพิชฌาย เมืองศรี
5. อาจารยพีรยา บุญประสงค
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือน มิถุนายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ป ระชุม คณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
16/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.10 หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจิโรจน อนามบุตร*
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจิโรจน อนามบุตร*
2. รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล*
2. รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล*
3. อาจารย ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี*
3. อาจารย ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี*
4. อาจารยพีรยา บุญประสงค
4. อาจารยสุพิชฌาย เมืองศรี
5. อาจารยเหมือนแกว จารุดุล
5. อาจารยเหมือนแกว จารุดุล
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่มใชตั้งแตเดือน มิถุนายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ป ระชุม คณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
16/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.11 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอปรับปรุง หลักสูตรศิล ปบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
1. ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
กลุมวิชาเอกจิตรกรรม
1. ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน วังบอน*
2. อาจารยทรงไชย บัวชุม
3. ผูชวยศาสตราจารยนาวิน เบียดกลาง
กลุมวิชาเอกประติมากรรม
1. ผูชวยศาสตราจารยอดิเรก โลหะกุล
2. อาจารยลูกปลิว จันทรพุดซา
3. อาจารยพิเชฐ เขียวประเสริฐ
กลุมวิชาเอกภาพพิมพ
1. อาจารยวิมลมาลย ขันธะชวนะ
2. อาจารยอํานาจ คงวารี
3. ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ ศุภพันธ
กลุมวิชาเอกศิลปะไทย
1. ผูชวยศาสตราจารยอภิชัย ภิรมยรักษ*
2. อาจารยจินตนา เปยมศิริ
3. อาจารยอนุวัฒน ลัดดาวัลย
กลุมวิชาเอกทฤษฎีศิลป
1. อาจารยโอชนา พูลทองดีวัฒนา
2. อาจารยปวีณา เอื้อนอมจิตตกุล
3. อาจารยลลินธร เพ็ญเจริญ

อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
กลุมวิชาเอกจิตรกรรม
1. ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน วังบอน*
2. อาจารยทรงไชย บัวชุม
3. ผูชวยศาสตราจารยนาวิน เบียดกลาง
กลุมวิชาเอกประติมากรรม
1. ผูชวยศาสตราจารยอดิเรก โลหะกุล
2. อาจารยมานะ เอี่ยมวัฒนะ
3. อาจารยพิเชฐ เขียวประเสริฐ
กลุมวิชาเอกภาพพิมพ
1. อาจารยวิมลมาลย ขันธะชวนะ
2. อาจารยอํานาจ คงวารี
3. ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ ศุภพันธ
กลุมวิชาเอกศิลปะไทย
1. ผูชวยศาสตราจารยอภิชัย ภิรมยรักษ*
2. อาจารยจินตนา เปยมศิริ
3. อาจารยอนุวัฒน ลัดดาวัลย
กลุมวิชาเอกทฤษฎีศิลป
1. อาจารยโอชนา พูลทองดีวัฒนา
2. อาจารยปวีณา เอื้อนอมจิตตกุล
3. อาจารยลลินธร เพ็ญเจริญ
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
กลุมวิชาเอกสื่อผสม
กลุมวิชาเอกสื่อผสม
1. อาจารยสืบสกุล ศรัณพฤฒิ
1. อาจารยสืบสกุล ศรัณพฤฒิ
2. อาจารยคงศักดิ์ กุลกลางดอน
2. อาจารยคงศักดิ์ กุลกลางดอน
3. ผูชวยศาสตราจารยวันทนีย ศิริพัฒนานันทกูร
3. ผูชวยศาสตราจารยวันทนีย ศิริพัฒนานันทกูร
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. ขอเปดรายวิชาในกลุมวิชาเลือก สาขาวิชาประติมากรรม จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา
212 186 ศิลปะจากแกว
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม
กระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.12 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง
ดวยกองบริการการศึกษาประสงคขอปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมี
สาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาใหม ในขอ 6.3.2.3 วิชาที่กําหนดโดยคณะโบราณคดี จํานวน 1
รายวิชา คือ รายวิชา 355 115 ภาษาฮินดีพื้นฐาน
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มี ม ติใหความเห็ นชอบการปรั บปรุง หมวดวิ ชาศึก ษาทั่ วไป ฉบั บ ป
พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
โครงการรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุม คณบดีครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอัง คารที่ 24 กุม ภาพันธ 2558 ได ใหความ
เห็นชอบในหลักการของโครงการรับ นัก เรียนผูมีความสามารถดานกีฬาเขาศึก ษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึก ษา 2558-2562 โดยมอบหมายใหก องกิจการนัก ศึกษาประสานงานกับ กองนิติก ารเพื่อตรวจสอบ
รายละเอียดคาใชจายตางๆ ของโครงการใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 กอนนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป ทั้งนี้ ในป
ตอไปขอใหกองกิจการนักศึกษานําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาใชจายใน
การคัดเลือกเขาศึกษาในโครงการดังกลาวปตอป นั้น
ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินโครงการรับนักเรียนผูมี
ความสามารถพิเศษดานกีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนผู
มีความสามารถพิเศษดานกีฬาไดเขาศึกษา เปนกําลังสําคัญในการสงเสริมและพัฒนากีฬา สรางชื่อเสียงและ
เผยแพรเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเนนการดําเนินการวางแผนพัฒนาศักยภาพใหนักกีฬาทั้งดาน
วิชาการและดานกีฬา รวมทั้งมีการประเมินผลเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงและวางแผนพัฒนาในปตอไป
โครงการดัง กล าวมีห นว ยงานที่ รับ ผิด ชอบ คือ หนว ยกี ฬาและนัน ทนาการ กองกิจ การ
นัก ศึ ก ษา กองบริก ารการศึ ก ษา สาขาวิช าวิ ท ยาศาสตรก ารกีฬ า ภาควิ ชาพื้ น ฐานทางการศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร และคณะวิชาตางๆ ที่รวมโครงการ โดยจะคัดเลือกจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทาที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬา กําหนดรับนักศึกษาจํานวน 20 คน
ทั้ง นี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว ซึ่ง กอง
นิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวพบวา อัตราคาตอบแทนอยูในกรอบอัตราที่
สามารถเบิกจายไดตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดาน
กีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตอไป
ทั้งนี้ ประธานขอความรวมมือคณะวิชาในการสนับสนุนที่นั่งการศึกษาของโครงการดังกลาว
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ระเบียบวาระที่ 4.1.5.2

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณในการดําเนินโครงการสอบคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป โดยสอบรับตรง ปการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ ป ระชุม คณบดีค รั้ง ที่ 15/2558 เมื่ อวั นอัง คารที่ 4 สิ ง หาคม 2558 ได ใหค วาม
เห็นชอบในหลักการของโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป โดยสอบรับตรง ปการศึกษา
2559 ทั้ง นี้ ใหปรับแกรายละเอียดของรายวิชาที่ จัดสอบซึ่งแบงเปนรายวิชาความรูขั้นพื้นฐานที่จัดสอบโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) และรายวิชาเฉพาะสาขาที่จัดสอบโดยคณะ
มัณฑนศิลป กอนนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป นั้น
เพื่อใหก ารบริหารจัดการโครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย คณะมัณฑนศิล ปจึง
ประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณในการดําเนิน โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาคณะ
มัณฑนศิล ป โดยสอบรับ ตรง ปก ารศึก ษา 2559 ในสวนของอัตราคา ตอบแทนและคาใชจายในโครงการ
เนื่องจากในวันสอบมีอาจารยประจําโรงเรียนสนามสอบและบุคลากรมหาวิ ทยาลัยศิล ปากรที่ยื่นสมัครเปน
กรรมการคุมสอบไมเพียงพอกับจํานวนหองสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการคุมสอบ หองสอบละ 2 คน คาตอบแทนชั่วโมงละ 150 บาท/คน
2. กรรมการคุมสอบ หองสอบละ 1 คน คาตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท
ทั้งนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการ (ใหม) แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
ในการดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป โดยสอบรับตรง ปการศึกษา 2559 ตามที่
คณะมัณฑนศิลปเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ (ใหม) ตอไป
ทั้งนี้ ประธานขอใหคณะมัณฑนศิลปเก็บรวบรวมสถิติจํานวนรับนักศึกษายอนหลัง 5 ป เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการปรับแผนการรับนักศึกษาของคณะตอไป
อนึ่ง คณะวิชาที่ประสงคดําเนินโครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษา ขอใหจัดทําโครงการให
ครอบคลุม เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินโครงการของคณะวิชาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดําเนินการ
เลื อกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแ ทนทั่ว ไป แทนผูที่ พน จาก
ตําแหนงกอนวาระ

สรุปเรื่อง
ดวยผูชวยศาสตราจารยอนวัช บุญญภักดี ไดรับ อนุมัติใหลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
จึงประสงคขอลาออกจากตําแหนงกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทนทั่วไป และตําแหนงเลขาธิการ
สภาคณาจารย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ประกอบกับศาสตราจารย ดร.วิชัย ศรีคํา ไดพนจากตําแหนงกรรมการ
สภาคณาจารย ประเภทผูแทนทั่วไป กอนครบวาระเนื่องจากเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
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ตามความในขอ 9 แหงขอบัง คับมหาวิท ยาลัยศิล ปากรวาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 2541
กําหนดใหกรรมการสภาคณาจารยพนจากตําแหนงเมื่อ ขอ 9.2 ลาออก และขอ 9.3 พนจากสภาพคณาจารย
และขอ 11 วรรคแรกกําหนดวา “ถาตําแหนงกรรมการสภาคณาจารยวางลงตามขอ 9 ใหมีการเลือกตั้งขึ้นแทน
ภายใน 30 วัน เวนแตวาระของกรรมการสภาคณาจารยที่วางลงนั้นจะเหลือไมถึงหกสิบวัน”
ในการนี้ สภาคณาจารยจึงประสงคใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
คณาจารย ประเภทผูแทนทั่วไป แทนผูที่พนจากตําแหนงกอนวาระ จํานวน 2 ตําแหนง ตามระเบียบวิธีการ
เลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้ง นี้ ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาแทนตําแหนงดัง กลาว จะมีวาระการดํารง
ตําแหนงนับแตวันที่ประกาศผลการเลือกตั้งจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 โดยไดแนบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
คณาจารย ประเภทผูแทนทั่วไป แทนผูที่พนจากตําแหนงกอนวาระ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภท
ผูแ ทนทั่ วไป แทนผู ที่พ น จากตํ า แหน ง ก อนวาระ เพื่ อดํ าเนิ นการเลือ กตั้ง ตามระเบีย บวิธี ก ารเลื อ กตั้ ง ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน ตามความในขอ 9 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
สภาคณาจารย พ.ศ. 2541 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.2

การแตง ตั้ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามคํ าสั่ง มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร ที่ 1476/2555 ลงวันที่ 5 ตุ ล าคม พ.ศ. 2555 แตง ตั้ ง
ผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ ตรีตรง ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เปนตนไป นั้น
เนื่ อ งจากผู ช ว ยศาสตราจารย เ อกพงษ ตรี ต รง จะครบวาระการดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี
คณะมัณฑนศิลป ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ.
2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ขอ 6 กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนง คณบดีก อนวาระการดํ ารงตํา แหนง จะสิ้ นสุด ลงไมน อยกวา 240 วัน และขอ 8 กํา หนดให ส ภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ โดยประกอบดวย
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
ประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
กรรมการ
3. คณบดีของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
กรรมการ
4. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะเสนอมา จํานวน 1 คน
5. ผูแทนบุคลากรของคณะ จํานวน 1 คน
กรรมการ

17
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูส มควรดํารงตําแหนง คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 กําหนดใหก ารเลือกตั้ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ จากผูไดรับการเสนอชื่อและ
จากผูสมัครเขารับการเลือกตั้งตามขอ 4 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ประกอบดวย
(1) คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณบดี จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
(3) กรรมการจํา นวน 1 คน ประเภทคณาจารยป ระจํา ที่ ได รั บ การเสนอจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
(4) เลขานุการคณะ ทําหนาที่เลขานุการ หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือ
ผูที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะเปนบุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน
ทําหนาที่เลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวยก็ได โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
การไดมาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) สําหรับคณะที่มีทั้งคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการบริหารคณะ ใหการเสนอชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับการเสนอชื่อจากการประชุม
รวมกันของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ โดยคํานึงถึงความมีสวนไดสวนเสียทั้ง
ทางตรงและทางออมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อดวย
ในการนี้ กองการเจาหนาที่จึง เสนอที่ป ระชุม คณบดีพิจ ารณาแตงตั้งประธานกรรมการใน
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อ
สรรหาผูส มควรดํารงตําแหนง คณบดีคณะมัณฑนศิล ป ในขอ (1) เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิท ยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทน
บุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 (1)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณบดีคณะโบราณคดีเปนประธานกรรมการใน
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ตามขอ
6 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 เพื่อสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
มัณฑนศิลป และใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.2.3

การแตง ตั้ ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิท ยาลัยศิล ปากร ที่ 1627/2555 ลงวันที่ 26 ตุล าคม พ.ศ. 2555 แตง ตั้ง
อาจารย ดร.ภวพล คงชุม ดํารงตําแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2555 เปนตนไป นั้น
เนื่องจากอาจารย ดร.ภวพล คงชุม จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ขอ 6 กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีกอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 240 วัน และขอ 8 กําหนดให
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ โดยประกอบดวย
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
ประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
กรรมการ
3. คณบดีของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
กรรมการ
4. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะเสนอมา จํานวน 1 คน
5. ผูแทนบุคลากรของคณะ จํานวน 1 คน
กรรมการ
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูส มควรดํารงตําแหนง คณบดี ประเภทผูแ ทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 กําหนดใหก ารเลือกตั้ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ จากผูไดรับการเสนอชื่อและ
จากผูสมัครเขารับการเลือกตั้งตามขอ 4 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ประกอบดวย
(1) คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณบดี จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงานที่เ รียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
(3) กรรมการจํา นวน 1 คน ประเภทคณาจารยป ระจํา ที่ ได รั บ การเสนอจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
(4) เลขานุการคณะ ทําหนาที่เลขานุการ หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือ
ผูที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะเปนบุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน
ทําหนาที่เลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวยก็ได โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
การไดมาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) สําหรับคณะที่มีทั้งคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการบริหารคณะ ใหการเสนอชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับการเสนอชื่อจากการประชุม
รวมกันของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ โดยคํานึงถึงความมีสวนไดสวนเสียทั้ง
ทางตรงและทางออมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อดวย
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ในการนี้ กองการเจาหนาที่จึง เสนอที่ป ระชุม คณบดีพิจ ารณาแตงตั้งประธานกรรมการใน
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อ
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในขอ (1) เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํา รงตําแหนง
คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 (1)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจารณาแลว มีมติเ ห็นชอบใหแตง ตั้ง คณบดีคณะวิท ยาการจัดการเปนประธาน
กรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของ
คณะ ตามขอ 6 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 เพื่อสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.4

การแตง ตั้ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามคํ าสั่ง มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร ที่ 1475/2555 ลงวันที่ 5 ตุ ล าคม พ.ศ. 2555 แตง ตั้ ง
รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง
4 ป ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป นั้น
เนื่องจากรองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช จะครบวาระการดํารงตําแหนง คณบดี
คณะเภสัชศาสตร ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ขอ 6 กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีกอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 240 วัน และขอ 8 กําหนดใหสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ โดยประกอบดวย
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
ประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
กรรมการ
3. คณบดีของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
กรรมการ
4. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะเสนอมา จํานวน 1 คน
5. ผูแทนบุคลากรของคณะ จํานวน 1 คน
กรรมการ
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูส มควรดํารงตําแหนง คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 กําหนดใหก ารเลือกตั้ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ จากผูไดรับการเสนอชื่อและ
จากผูสมัครเขารับการเลือกตั้งตามขอ 4 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ประกอบดวย
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(1) คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณบดี จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
(3) กรรมการจํา นวน 1 คน ประเภทคณาจารยป ระจํา ที่ ได รั บ การเสนอจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
(4) เลขานุการคณะ ทําหนาที่เลขานุการ หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือ
ผูที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะเปนบุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน
ทําหนาที่เลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวยก็ได โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
การไดมาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) สําหรับคณะที่มีทั้งคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการบริหารคณะ ใหการเสนอชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับการเสนอชื่อจากการประชุม
รวมกันของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ โดยคํานึงถึงความมีสวนไดสวนเสียทั้ง
ทางตรงและทางออมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อดวย
ในการนี้ กองการเจาหนาที่จึง เสนอที่ป ระชุม คณบดีพิจ ารณาแตงตั้งประธานกรรมการใน
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อ
สรรหาผูส มควรดํารงตําแหนง คณบดีคณะเภสัชศาสตร ในขอ (1) เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทน
บุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 (1)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตรเปนประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ตาม
ขอ 6 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 เพื่อสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเภสัชศาสตร และใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

21
ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
การยกเวนคาบํารุงมหาวิทยาลัยใหกับนักศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 2 ปการศึกษา 2558 (กลุมที่ 1
สําหรับนักเรียนที่ไมสามารถสอบเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุม คณบดีครั้ง ที่ 16/2558 เมื่อวันอังคารที่ 18 สิง หาคม 2558 ไดใหความ
เห็นชอบรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 2
ปการศึกษา 2558 (กลุมที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไมสามารถสอบเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได) ตามที่ไดรั บ
แจงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 6 ราย และมอบหมายใหกองบริการการศึกษาปรับแก
ตารางสรุปขอมูลโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 2 ปการศึกษา 2558
ของคณะอักษรศาสตรและคณะศึกษาศาสตรในสวนของผลการพิจารณาทุนจากคณะวิชา (การสนับสนุนทุน
จากคณะวิชา/คาใชจายที่ตองชําระเพิ่มเติม (ถามี)) โดยใหมีรายละเอียดเชนเดียวกับของคณะโบราณคดี และ
มติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2558 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 ได ใหความเห็นชอบการยกเวนคาบํารุง
มหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท (ไดแก คาบํารุงสวนกลางมหาวิท ยาลัย คาบํารุงหองสมุด คาบํารุงการ
ใหบริการคอมพิวเตอร เปนตน) ใหกับนักศึกษาโครงการดังกลาว นั้น
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการปรับ แกรายละเอียดในตารางสรุป ขอมูลโครงการ
ดังกลาวเรียบรอยแลว และเพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปในแนวทางเดียวกัน คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณายกเวนคาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท ใหกับนักศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 2 ปการศึกษา 2558 (กลุมที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไมสามารถสอบเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุม ไดพิจ ารณาแลว มีม ติ ใหความเห็นชอบการยกเวนคาบํารุง มหาวิท ยาลัย จํานวน
4,000 บาท (ไดแก คาบํารุง สวนกลางมหาวิท ยาลัย คาบํารุงหองสมุด คาบํารุง การใหบ ริก ารคอมพิวเตอร
เปนตน) ใหกับนักศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 2 ปการศึกษา
2558 (กลุมที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไมสามารถสอบเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได) ของคณะศึกษาศาสตร

ปดประชุมเวลา 10.25 น.
(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

