รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 22/2558
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
…………….………………..

ผูมาประชุม
1.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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12.
13.

ผศ.ชัยชาญ
รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย
อ.ปญจพล
รศ.ดร.วศิน
รศ.วัฒนา
อ.อํามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
ผศ.ดร.วรางคณา
อ.ดร.วิชิต

ถาวรเวช
เขียววิชัย
ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
เหลาพูนพัฒน
อิงคพัฒนากุล
เกาศัลย
ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
นิพัทธสุขกิจ
อิ่มอารมย

14. รศ.ดร.สืบสกุล
15. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ

อยูยืนยง
งาวหิรัญพัฒน

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

พัฒนถาบุตร
ธารทัศนวงศ
จันทรศิริ
เผาทองจีน
ตันวิมลรัตน
เทียนประเสริฐ
ศิริกุลชยานนท
จงเสรีจิตต

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

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดาวลอย
กาญจนมณีเสถียร
2. อ.ดร.ภวพล
คงชุม
3. อ.มานพ
เอี่ยมสะอาด

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
รักษาราชการแทนผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดี เพชรบุรี
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ดร.พีรพัฒน
2. ผศ.ดร.สาโรช
3. อ.ดร.สุภาพ

ยางกลาง
พูลเทพ
เกิดแสง

ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน

แสงฉัตรแกว

ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ถาวร
2. ผศ.ดร.สมพิศ
3. อ.ดร.บํารุง
4. รศ.ดร.จุไรรัตน
5. อ.ดําริห
6. รศ.ดร.พิทักษ

โกอุดมวิทย
ขัตติยพิกุล
ชํานาญเรือ
นันทานิช
บรรณวิทยกิจ
ศิริวงศ

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.05 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 21/2558
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1
ระเบียบวาระที่ 2.1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ขอเชิญรวมเปนเจาภาพในการถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2558

สรุปเรื่อง
ประธานได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า มหาวิ ท ยาลั ย ได รั บ พระราชทานผ า พระกฐิ น ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานใหนําไปถวายแดพระภิกษุ
สงฆที่จําพรรษา ณ พระอารามหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด
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ลําปาง ในวันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ประธานจึงขออนุโมทนาบุญและขอเชิญคณะวิชา/หนวยงานรวม
เปนเจาภาพในการถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2558 โดยทําบุญมายังมหาวิทยาลัย เพื่อจะได
รวบรวมเงินทําบุญมอบใหวัดตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2
ระเบียบวาระที่ 2.2.1

เรื่องรับทราบประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเปนแนวทางการบริหาร
จัดการและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่เปดใหมและหลักสูตรปรับปรุงของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป
ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมดังนี้
1. อาจารยประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเขาใหม ตั้งแตเกณฑมาตรฐานหลักสูตรนี้เริ่มบังคับ
ใช ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอัง กฤษตามเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่ง กกอ. จะนัดประชุมในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เพื่อกําหนดระดับและประเภทการสอบ
TOEFL/IELTS/CU-TEP/TU-GET ตามเกณฑที่เทาเทียมกัน
2. ผลการสอบภาษาอั ง กฤษของอาจารย ใ หม ที่ มี สัญ ญาจ า งป ตอ ป (ที่ มิ ใ ชพ นั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งงบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายได) อาจสงผลกระทบทําใหไมสามารถเปน
อาจารยประจําหลักสูตรได
3. เงื่อนไขผลการสอบภาษาอังกฤษของอาจารยเกาที่จะโอนยายสังกัดไปอยูมหาวิทยาลัยอื่น
จะเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยทีร่ ับโอนยายกําหนด
4. เกณฑใหมมีผลบังคับใชทันทีกับหลักสูตรปรับปรุงที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตรและ
หลักสูตรใหม สําหรับหลัก สูตรปรับ ปรุงที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตรหรือยังไมครบกําหนดที่ตอง
ปรับปรุงหลักสูตร จะยังไมถูกบังคับใช
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ หากคณะวิชามีขอสงสัยขอใหแจงไปยังรองอธิการบดีฝายวิชาการและ
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรวบรวมแลวนําไปสอบถามในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานัดประชุมชี้แจงเกณฑใหม
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ระเบียบวาระที่ 2.2.2

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ที่ จ ะเป ดใหมแ ละหลัก สู ตรเกา ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ใหม ของสถาบั น อุด มศึก ษา ซึ่ง มี ผ ลใชบั ง คั บ ตั้ง แตวั น ที่ 14
พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2.3

ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(การศึกษาหลังปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือ
ปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชาของหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาที่
จะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้
1. บัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 550 832 การจัดการงานบริการดานเภสัชกรรม ของนักศึกษาจํานวน
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4 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนของอาจารยผูสอน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยแลว
2. คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 435 103 Society in a Changing World ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
เนื่องจากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุจึงขอลาปวยและไดมาขอสอบในภายหลัง ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะอักษรศาสตรแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.4.2

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุมคณบดีครั้ง ที่ 13/2545 เมื่อวันอัง คารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความ
เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการเสนอหลั ก สู ต รใหม โดยให ก องบริ ก ารการศึ ก ษาจั ดทํ าคํ าสั่ ง รายชื่ อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น
บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบการแตงตั้งคณะอนุ กรรมการ
พิจารณาหลักสูตรตางๆ ในชวงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2558 ดังนี้
คําสั่งที่

หลักสูตร

คณะวิชา

1132/2558
ลงวันที่ 4
สิงหาคม
พ.ศ. 2558

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชามานุษยวิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะโบราณคดี

จํานวน
อนุกรรมการ
(คน)
5
5
5
7

หมายเหตุ

6
คําสั่งที่

หลักสูตร

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1179/2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ลงวันที่ 14 สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น
สิงหาคม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
พ.ศ. 2558
1285/2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
ลงวันที่ 3 สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรใหม พ.ศ.
กันยายน 2559)
พ.ศ. 2558
1429/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ลงวันที่ 25 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ
กันยายน ระหวางประเทศ
พ.ศ. 2558 (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2559)
1430/2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ลงวันที่ 25 สาขาวิชาการจัดการออกแบบรวม
กันยายน สมัย (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
พ.ศ. 2558 ใหม พ.ศ. 2559)
1633/2558 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
ลงวันที่ 28 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน
ตุลาคม
วิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
พ.ศ. 2558 2560)
1634/2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ลงวันที่ 28 สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ตุลาคม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
พ.ศ. 2558

คณะวิชา

5
คณะโบราณคดี

5

คณะวิทยาศาสตร

5

วิทยาลัยนานาชาติ

6

วิทยาลัยนานาชาติ

7

บัณฑิตวิทยาลัย

6

บัณฑิตวิทยาลัย

6

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

จํานวน
อนุกรรมการ
(คน)
5

หมายเหตุ
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ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยชิงเตา (Qingdao University)
สาธารณรัฐประชาชนจีน

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ไดใหความ
เห็นชอบขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Qingdao University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นั้น
ในการนี้ คณะอักษรศาสตรไดจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะอักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยชิงเตา (Qingdao University) สาธารณรัฐประชาชน
จีน เพิ่ม เติมจากขอตกลงเดิม จํานวน 2 ฉบับ เกี่ยวกับ หลัก สูตรระดับปริญ ญาตรี 3+1 ของหลักสูตรภาษา
ปจจุบันตะวันออก (ภาษาจีน) และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 7+1 ของหลักสูตรเอเชียศึกษา (ภาษาจีน) โดย
ขอตกลงดังกลาวทั้ง 2 ฉบับ เปนขอตกลงระดับคณะวิชา ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ คณบดี และได
ลงนามแลวเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.2

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยใหม มหาวิทยาลัยศิลปากร (ครั้งที่ 2)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2558 เมื่อ วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ไดรับทราบ
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยใหม มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558
โดยขอใหคณบดีคณะวิชาสนับสนุนอาจารยที่มีอายุงานไมเกิน 3 ป (บรรจุในป 2555-2558) เขารวมโครงการ
นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดอนุมัติโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยใหม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ครั้งที่ 2) ระหวางวันที่ 5-7 มกราคม 2559 ณ หองประชุมอาคาร 50 ป ชั้น 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหอาจารยผูสอนไดตระหนักถึงบทบาทและ
ภารกิจของการเปนอาจารยในระดับอุดมศึกษา เปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะดานการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning และการวัดประเมินผล เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอาจารยใหเปนอาจารยมือ
อาชีพ ตลอดจนเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ การเสริมสรางเครือขาย และการสรางความสัมพันธที่ดีใน
การทํางานรวมกันในกลุมอาจารยใหม ซึ่งกําหนดจํานวนผูเขาอบรมดังนี้
- วันที่ 5 มกราคม 2559 สําหรับอาจารยผูสนใจทุกทาน จํานวน 100 คน
- วันที่ 6-7 มกราคม 2559 สําหรับอาจารยใหม
จํานวน 40 คน
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ทั้งนี้ กองบริการการศึกษาไดประชาสัมพันธโครงการดังกลาว พรอมแนบรายชื่ออาจารยที่มี
อายุงานไมเกิน 3 ป (บรรจุในป 2555-2558) ไปยังคณะวิชาตางๆ แลวและหากมีผูแจงความจํานงเขารวม
โครงการในวันที่ 6-7 มกราคม 2559 มากกวาจํานวนที่กําหนด กองบริการการศึกษาจะพิจ ารณาจัดอบรม
เพิ่มเติมตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
ฉบับป พ.ศ. 2554

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ฉบับ ป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับ ปรุง แกไขคือ
ขอเพิ่มรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชั่น
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชั่น
1. ผูชวยศาสตราจารยธํารงคศักดิ์ นิ่มอนุสสรณกุล*
1. ผูชวยศาสตราจารยธํารงคศักดิ์ นิ่มอนุสสรณกุล*
2. อาจารยยุวบูรณ ธํารงสมบัติสกุล
2. อาจารยยุวบูรณ ธํารงสมบัติสกุล
3. อาจารยมานพ เอี่ยมสะอาด
4. อาจารยชญานิศ ตนเทียน
วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโตตอบ
วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโตตอบ
1. อาจารยพรยศ มณีโชติปติ
1. อาจารยพรยศ มณีโชติปติ
2. อาจารยขจรพล เชิญขวัญศรี
3. อาจารยชวนพ ชีวรัศมี
วิชาเอกการออกแบบเกม
วิชาเอกการออกแบบเกม
1. อาจารยณัฐพร กาญจนภูมิ*
1. อาจารยณัฐพร กาญจนภูมิ*
2. อาจารยอนุสรณ ศิริปน
2. อาจารยอนุสรณ ศิริปน
3. อาจารยเชิดชัย ศิริโภคา
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่ม ใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
18/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มี มติให ความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
1. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแกไขคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
จาก “รายวิชา 468 201 สื่อการศึกษา การจัดแหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมเพื่อการ
เรียนรู (Educational Media Learning Resources Management and Learning Environment)”
เปน “รายวิชา 468 201 สื่อการศึกษา การจัดแหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมเพื่อการ
เรียนรู (Educational Media, Learning Resources and Learning Environment Management)”
2. ขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของปที่ 1 - ปที่ 4 ทั้งภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย
3. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) จํานวน 31 รายวิชา
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 18/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุ ง หลัก สูตรศึก ษาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะดุริยางคศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
เชิงพาณิชย ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยกานต สุริยาศศิน*
1. อาจารยกานต สุริยาศศิน*
2. อาจารยคมธรรม ดํารงเจริญ*
2. ผูชวยศาสตราจารยคมธรรม ดํารงเจริญ*,**
3. อาจารยสินนภา สารสาส
3. อาจารยสําเภา ไตรอุดม
4. อาจารยพลวิทย โอภาพันธุ
4. อาจารยพลวิทย โอภาพันธุ
5. อาจารยพงษพัฒน พงษประดิษฐ
5. อาจารยพงษพัฒน พงษประดิษฐ
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง เปลี่ยนแปลงตําแหนงทางวิชาการ
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนตุล าคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
18/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลัก สูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) ฉบับป
พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรป ระสงคขอปรับปรุงหลัก สูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารยจิรัฐกา จิตติรัตนากร*
1. ผูชวยศาสตราจารยจิรัฐกา จิตติรัตนากร*
2. อาจารยนันทพล จั่นเงิน*
2. อาจารยนันทพล จั่นเงิน*
3. อาจารยสุคตยุติ จารุนุช*
3. อาจารยสุคตยุติ จารุนุช
4. ผูชวยศาสตราจารยเดน วาสิกศิริ
4. อาจารย ดร.พิมลศิริ ประจงสาร*
5. อาจารยอรมา ศยามเศรณี
5. อาจารยอรมา ศยามเศรณี
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
18/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอัก ษรศาสตรป ระสงคขอปรับ ปรุง หลัก สูตรอัก ษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารยบาหยัน อิ่มสําราญ*
1. รองศาสตราจารยบาหยัน อิ่มสําราญ*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย สําเนียงงาม*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย สําเนียงงาม*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน อินทรพร*
3. อาจารยศุภชัย ตะวิชัย
4. อาจารย ดร.ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล
4. อาจารย ดร.ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล*
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเ ดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
18/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอัก ษรศาสตรป ระสงคขอปรับ ปรุง หลัก สูตรอัก ษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีส าระในการปรับ ปรุง แกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
1. รองศาสตราจารยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล เทศทอง*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล เทศทอง*
3. รองศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน อินทรพร*
4. อาจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ*
4. อาจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
5. อาจารย ดร.อารียา หุตินทะ*
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บูลยจีรา ชิรเวทย
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่มใชตั้งแตเ ดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
18/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอัก ษรศาสตรป ระสงคขอปรับ ปรุง หลัก สูตรอัก ษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีส าระในการปรับ ปรุง แกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
1. รองศาสตราจารยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล เทศทอง*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล เทศทอง*
3. รองศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน อินทรพร*
4. อาจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ*
4. อาจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ*
5. อาจารย ดร.อารียา หุตินทะ*
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บูลยจีรา ชิรเวทย
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเ ดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
18/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.8

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุง
แกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพชนก จตุรพิรีย*
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพชนก จตุรพิรีย*
2. อาจารย ดร.วนิดา วัฒนการุณ*
2. อาจารย ดร.วนิดา วัฒนการุณ*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยงค เตชะไพโรจน
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยงค เตชะไพโรจน
4. อาจารย ดร.ธีรวัฒน รังกุพันธุ
4. อาจารย ดร.ธีรวัฒน รังกุพันธุ
5. อาจารยจุนธนี วีรเจตบดีธัช
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒนา พฤกษะศรี
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
18/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.9

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
1. ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.ธรวิภา พวงเพ็ชร*
1. อาจารย ดร.ธรวิภา พวงเพ็ชร*
2. อาจารย ดร.วีรยุทธ เลิศบํารุงสุข*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรยุทธ เลิศบํารุงสุข*,**
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวงศ ชัยสุข
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวงศ ชัยสุข
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล วงศสกุลเภสัช
4. อาจารย ดร.มัทรี เติมตะนันทน
5. อาจารย ดร.สุนทร ปติเจริญพันธ
5. อาจารย ดร.สุนทร ปติเจริญพันธ
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง เปลี่ยนแปลงตําแหนงทางวิชาการ
2. ขอเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา
จาก “รายวิชา 616 501 การวิเคราะหดวยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี 2(2-0-4)” เปน “รายวิชา 616 501
การวิเคราะหดวยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6)” พรอมทั้งเพิ่มเนื้อหารายวิชา
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 18/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป
พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุศยา ปลั่งพงษพันธ*
1. อาจารย ดร.วิภาวรรณ เลาอรุณ*
2. อาจารย ดร.เนาวรัตน มีจันทร*
2. อาจารย ดร.กรรณิกาณ หิรัญกสิ*
3. ผูชวยศาสตราจารยสุพจน บุรพกุศลศรี
3. ผูชวยศาสตราจารยสุพจน บุรพกุศลศรี
4. รองศาสตราจารยวัฒนา เกาศัลย
4. รองศาสตราจารยวัฒนา เกาศัลย
5. รองศาสตราจารย ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์
5. รองศาสตราจารย ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแต เดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
18/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มี มติให ความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม
พอลิเมอร ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง
ดว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงขอความในหมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขอ 3.3 เปนดังนี้ “นักศึกษาตองเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยางนอย 1 ครั้ง โดยนักศึกษาตองทําความรูจักวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา
(Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมประชุมอื่นๆ จํานวน 2-3 คน เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสาร
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ภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่ง
จะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 18/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ดว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.สินธุวัฒน ฤทธิธรรม*
1. อาจารย ดร.สินธุวัฒน ฤทธิธรรม*
2. อาจารย ดร.สิริพร พงศทองผาสุข
2. อาจารย ดร.สิริพร พงศทองผาสุข*
3. อาจารย ดร.บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ
3. อาจารย ดร.บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ
4. อาจารย ดร.ชัยวัฒน บรรใดเพ็ชร
4. อาจารย ดร.ชัยวัฒน บรรใดเพ็ชร
5. อาจารยกัญจนอมล เรียงวงษ*
5. อาจารยจุนธนี วีรเจตบดีธัช
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแต เดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
18/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มี มติให ความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.13 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเพิ่มรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
วิชาเอกการโฆษณา

อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
วิชาเอกการโฆษณา
1. อาจารยทัพพเทพ ภาปราชญ
2. อาจารยนิสาชล รัตนสาชล
3. อาจารย ดร.นัสยา ปาติยเสวี
วิชาเอกการลูกคาสัมพันธ
วิชาเอกการลูกคาสัมพันธ
1. อาจารยพรพรรณ เชยจิตร*
1. อาจารยพรพรรณ เชยจิตร*
2. อาจารยภัทราพันธ หรุนรักษวิทย
2. อาจารยภัทราพันธ หรุนรักษวิทย
3. อาจารยนฤชร สังขจันทร
วิชาเอกภาพยนตร
วิชาเอกภาพยนตร
1. อาจารยฐิติยา พจนาพิทักษ
1. อาจารยฐิติยา พจนาพิทักษ
2. อาจารยอรรณพ ชินตะวัน
3. ผูชวยศาสตราจารยวรรณี สําราญเวทย
วิชาเอกวารสารและหนังสือพิมพ
วิชาเอกวารสารและหนังสือพิมพ
1. ผูชวยศาสตราจารยมัทนา เจริญวงศ*
1. ผูชวยศาสตราจารยมัทนา เจริญวงศ*
2. อาจารยอริณ เจียจันทรพงษ
3. อาจารยกิตติพงศ ทุมวิภาต
วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน
วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน
1. อาจารยศาสวัต บุญศรี
1. อาจารย ดร.สังกมา สารวัตร
2. อาจารยสมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร
3. อาจารยศาสวัต บุญศรี
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
18/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ใหความเห็ นชอบการปรับ ปรุ ง หลั กสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป
พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิ ท ยาศาสตร ป ระสงคขอปรับ ปรุง หลัก สูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช า
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.มลิวรรณ บุญเสนอ* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร*
2. รองศาสตราจารย ดร.กัณฑรีย ศรีพงศพันธุ 2. รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย ศรีแดง*
3. รองศาสตราจารย ดร.กนกพร สวางแจง* 3. รองศาสตราจารย ดร.กนกพร สวางแจง
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธีรา สรรมณี* 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธีรา สรรมณี*
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภวรรณ รัตสุข
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนตุล าคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
18/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การแตง ตั้ง คณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น
เพื่อใหการดําเนินการตามแผนดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กองบริการการศึกษาจึง
เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการตามแผนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
4. รองคณบดีหรือผูชวยคณบดี
กรรมการ
(คณะวิชาละ 1 คน รวมจํานวน 15 คน)
5. ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรรมการ
6. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
7. เจาหนาที่กองบริการการศึกษา จํานวน 3 คน
ผูชวยเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผน
โครงการตามแผนยุท ธศาสตร ชาติวา ดวยการปองกั นและปราบปรามทุจ ริ ต มหาวิท ยาลั ยศิล ปากร โดย
ประกอบดวยผูดํารงตําแหนงดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองประธานกรรมการ
4. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
5. รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
6. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
7. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
คณะโบราณคดี
8. รองคณบดีฝายบริหารและพระราชวังสนามจันทร
กรรมการ
คณะมัณฑนศิลป
9. รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
คณะอักษรศาสตร
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10. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
คณะศึกษาศาสตร
11. รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ
กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร
12. รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร
13. รองคณบดีฝายบริหาร
กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
คณะดุริยางคศาสตร
15. รองคณบดีฝายบริหาร
กรรมการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
16. รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
คณะวิทยาการจัดการ
17. ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ
กรรมการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18. รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝายวิชาการ
กรรมการ
วิทยาลัยนานาชาติ
19. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายศิลปะและการออกแบบ กรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย
20. ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรรมการ
21. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
22. เจาหนาที่กองบริการการศึกษา จํานวน 3 คน
ผูชวยเลขานุการ
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอใหคณะกรรมการดังกลาวพิจารณาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในดานการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ/การผลิตผลงานทางวิชาการ/การปฏิบัติงาน และอื่นๆ
2. ขอใชสื่อประชาสัมพันธจากสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเปนจํานวนมาก
ที่อาจเปนประโยชนตอการดําเนินโครงการ โดยรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร รับเปนผูประสานงานกับ
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครปฐม ในการขอเรียนเชิญผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
นครปฐม เปนที่ปรึกษาในคณะกรรมการดังกลาวและการขอใชสื่อประชาสัมพันธในการดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 4.3

(ราง) ระเบียบ/ประกาศ/ขอบังคับ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
รายงานผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ศิล ปากร
ประจําปก ารศึกษา 2557 แผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาเพื่อรองรับ การ
ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิล ปากร ประจําปการศึกษา 2558
และรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2557 และสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายใน (สกอ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2558 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2557 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป นั้น
ในการนี้ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอพิจารณาผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. รายงานผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร ประจํ า ป
การศึกษา 2557
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558
3. แผนซีดีร อมบัน ทึก ขอมูล รายงานประจําป ที่เ ปนรายงานการประเมิน คุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิล ปากร ประจําปก ารศึกษา 2558 และรายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
ทั้งนี้ ประธานขอใหคณะวิชา/หนวยงานพิจารณาปรับ ปรุง และวางแผนพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาในปตอไป เพื่อใหไดคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสูงขึ้น
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ระเบียบวาระที่ 4.5.2

รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ของ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิ จิ ต รเวชการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเขียนตํารา
เรื่อง “พันธุศาสตรระดับโมเลกุลประยุกต” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่
31 สิงหาคม 2558 นั้น
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ ไดสงรายงานผลความกาวหนา
ของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ของผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

เกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันการศึกษาหลายแหงไดมีการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาศิล ปะและการออกแบบ ประกอบกับรางเกณฑมาตรฐานหลัก สูตร พ.ศ. 2558 กําหนดคุณสมบัติ
อาจารยผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษที่อาจกอใหเกิดขอจํากัดในการบริหารจัดการหลักสูตรดาน
ศิลปะและการออกแบบ นั้น
ในการนี้ สํานัก งานประกันคุณภาพการศึก ษา มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับ ที่ป ระชุม สภา
คณบดีศิลปะแหงประเทศไทยไดพิจารณาเกณฑเทียบเคียงประสบการณวิชาชีพดานศิลปะและการออกแบบ
เพื่อเทียบเคียงคุณสมบัติอาจารยผูส อนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษในสาขาดังกลาว โดยที่ประชุม
สภาคณบดีศิลปะแหงประเทศไทยไดมีมติเอกฉันทเห็นควรใหสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเปนเจาภาพหลักในการ
นําเสนอเกณฑเ ทียบเคียงผูท รงคุณวุฒิ ก ลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบตอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อใชในการบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษาตอไป
ทั้งนี้ รองอธิก ารบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดแจงใหที่ป ระชุมทราบเพิ่มเติมวา เมื่อ
มหาวิทยาลัยสงเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แลว สถาบันการศึกษาตางๆ ที่มี
หลักสูตรดานศิลปะและการออกแบบจะนําเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนตนแบบเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยของแตละสถาบัน กอนรวบรวมเพื่อเสนอ
ไปยัง สกอ. พิจารณา พรอมนี้ประธานจะนําเรื่องเสนอที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยเพื่อใหพิจารณา
สนับสนุนเกณฑดังกลาวตอไป
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิกลุมสาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนใหสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอไปยัง สกอ. พิจารณาตอไป
ทั้งนี้ ที่ป ระชุมขอใหพิจารณาในสวนของอาจารยที่ป รึกษาวิท ยานิพนธ ของคณะจิตรกรรม
ประติม ากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะมัณฑนศิลป ที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตาม
เกณฑที่ สกอ. กําหนด ซึ่งจะสงผลกระทบตอหลักสูตรดานศิลปะและการออกแบบ
ระเบียบวาระที่ 4.5.4

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และ
ตัวชี้ วัด สํา นัก งบประมาณ มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร ประจํา ปง บประมาณ
พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ไดใหความ
เห็นชอบแผนยุท ธศาสตร มหาวิท ยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ฉบับ ปรับ แผน) โดยกําหนดใหมีก าร
รายงานผลการดําเนินงานปละ 1 ครั้ง และครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ไดใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติร าชการประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2558 โดยกําหนดใหมีก ารประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการปละ 2 ครั้ง นั้น
บัดนี้ ไดถึงกําหนดการประเมินผลการดําเนินงานครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) กองแผนงานจึง
จัดทํา รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุท ธศาสตร แผนปฏิบัติร าชการ และตัวชี้วัดสํานัก งบประมาณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
โดยใหคณะวิชา/หนวยงาน รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบผานระบบ MIS ระบบ กพร. และ
แผนกลยุทธ ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ในภาพรวมของแผนยุ ท ธศาสตรจ ากตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 17 ตั ว ชี้ วั ด ผลการ
ดําเนินงานคํานวณจากจํานวนตัวชี้วัดที่บ รรลุเปาหมายแบบถวงน้ําหนักตามพันธกิจ จํานวน 15 ตัวชี้วัด ได
คะแนนรอยละ 88.00 มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี มีผลคะแนนลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งไดคะแนน
รอยละ 90.00 ทั้งนี้ เนื่องจากการกําหนดคาน้ําหนักเพิ่มขึ้นในตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย
เมื่อจําแนกตามยุทธศาสตรพบวา ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายในระดับดีถึงดี
มากทุกยุทธศาสตร โดยผลการดําเนินงานอยูในระดับดี ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค (ได 4.38 คะแนน จาก 5.00 คะแนน) และ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบตอสังคม (ได 4.29 คะแนน จาก 5.00 คะแนน) สวนผลการดําเนินการในยุทธศาสตรที่เหลือทั้ง 8
ยุทธศาสตรอยูในระดับดีมาก
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1.2 ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน เมื่อจําแนกตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดที่มีผลการ
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายจํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร โดยมีผล
การดํ า เนิ น งานของคณะวิ ช าที่ อ ยู ใ นระดั บ ปานกลางเมื่ อ เที ย บกั บ เป า หมายที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง ไว คื อ
คณะโบราณคดี
(2) ตัวชี้วัดที่ 8 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ โดยมีผลการดําเนินงาน
ของคณะวิชาที่อยูในระดับปรับปรุงเมื่อเทียบกับเปาหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไวคือ คณะวิทยาการจัดการ และ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งนี้ อาจารยจากคณะวิชาตางๆ มีภาระงานสอนมาก รวมทั้งคณะวิชาบางสวนยังไม
มีนโยบายกําหนดภาระงานและจัดทําขอตกลงภาระงานรายบุคคลของอาจารยที่ชัดเจน เพื่อใชในการเรงรัดการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค นอกจากนี้การผลิตตําราตองใชเวลามากทั้งในสวนของการเขียน
และการใหผูท รงคุณวุฒิป ระเมิน รวมทั้ง ตองระมัดระวัง ในเรื่องลิขสิท ธิ์ สงผลใหก ารดําเนินงานไมบ รรลุ
เปาหมาย
1.3 ขอเสนอแนะแนวทางแกไขและพัฒนา
(1) สนับ สนุนงบประมาณดําเนินงานโครงการวิจัยและสรางสรรค การนําเสนอ
ผลงานทั้งในและตางประเทศ การแตงตํารา/พิม พห นังสือ การจดทะเบียนสิทธิบัตร รวมทั้งการนําผลงาน
วิชาการไปใชประโยชน เพิ่มขึ้นจากงบประมาณกองทุนวิจัยและสรางสรรคของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย
(2) เพื่อเพิ่มชองทางในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางคณะวิชาที่มี
ระบบและกลไกในการสนับสนุนสงเสริมงานวิจัยและสรางสรรคอยางชัดเจนกับคณะวิชาตางๆ รวมทั้งกําหนด
นโยบายจัดทําขอตกลงภาระงานประจํารายบุคคลของอาจารยเพื่อใชเป นสวนหนึ่งของการผลิตผลงานทาง
วิชาการที่การรับรองคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการตอไป
2. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
2.1 ในภาพรวมของแผนปฏิบัติร าชการจากตัวชี้วัดทั้ง สิ้นจํานวน 44 ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงานคํานวณจากจํานวนตัวชี้วัดที่บ รรลุเปาหมายแบบถวงน้ําหนักตามพันธกิจ จํานวน 38 ตัวชี้วัด ได
คะแนนรอยละ 90.90 มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี มีผลคะแนนลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งไดคะแนน
รอยละ 96.67 ทั้งนี้ เนื่องจากการกําหนดคาน้ําหนักเพิ่มขึ้นในตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย
เมื่ อ จํ า แนกตามยุ ท ธศาสตรพ บวา ผลการดํา เนิ น งานอยู ในระดั บ ดีถึ ง ดี ม ากทุ ก
ยุทธศาสตร ยกเวนผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งมีผ ลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง (ได
3.31 คะแนน จาก 5.00 คะแนน)
2.2 ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน เมื่อจําแนกตามตัวชี้วัดพบวา มีตัวชี้วัดที่มีผลการ
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย จํานวน 6 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร อยละของอาจารยที่เ ขา รวมพัฒ นาทัก ษะการสอนและการ
สื่อสารดานภาษาอังกฤษ เนื่องจากคณะวิชามีการรับอาจารยเพิ่มทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่
กําหนด
(2) ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6.2 ร อ ยละความสํ า เร็ จ ของการจั ด ตั้ ง ศู น ย ก ารเรี ย นรู ด า น
ศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากสถาบันสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติอยูระหวางการดําเนินการยังไมแลวเสร็จ
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(3) ตัวชี้วัดที่ 7.1 รอยละความสําเร็จของการเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยน
สถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อประกาศใช
เปนกฎหมายตอไป
(4) ตัวชี้วัดที่ 7.3 จํานวนผูเขารวมโครงการบมเพาะนักบริหารรุนใหม มีผูเขารวม
โครงการนอยกวาแผนที่กําหนด
(5) ตัวชี้วัดที่ 9.3 ผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการประหยัดทรัพยากร
รวมกัน การดําเนินงานในภาพรวมยังไมเปนไปตามแผน แมวาการประหยัดทรัพยากรกระดาษและทรัพยากร
น้ํามันเชื้อเพลิง จะมีผลการดําเนินงานลดลงจากปงบประมาณ 2557
(6) ตัวชี้วัดที่ 9.4 สัดสวนของงบบุคลากรตองบประมาณทั้งหมด เนื่องจากมีการ
ปรับฐานเงินเดือนของบุคลากรสงผลใหสัดสวนงบบุคลากรสูงขึ้น
2.3 ขอเสนอแนะแนวทางแกไขและพัฒนา
(1) มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาอาจารยเพื่อใหอาจารยมี
ทักษะการสอนรูปแบบใหมๆ ทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสงเสริมความคิดวิเคราะห และความคิดสรางสรรค
อยางตอเนื่อง
(2) มหาวิทยาลัยควรเรงรัดการดําเนินงานเรื่องการเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐใหแลวเสร็จทันตามระยะเวลา
(3) การพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัยควรทบทวนโครงการใหมีความสอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย และการประชาสัมพันธใหผูเขารวมทราบอยางทั่วถึง
(4) ควรเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานการประหยัดงบประมาณดานอื่น ๆ เพื่อให
การดําเนินงานในภาพรวมสูงขึ้น
(5) มหาวิทยาลัยควรพิจ ารณามาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนใหมีความเขมขนเพิ่มขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับการปรับฐานเงินเดือน
3. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ
3.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดสํานักงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน
57 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานพบวา บรรลุเปาหมายจํานวน 52 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 91.22
3.2 สําหรับตัวชี้วัดที่ไมสามารถบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย
(1) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
(3) ตัวชี้วัดอื่นที่เ กี่ยวของกับ แผนการใชจายงบประมาณ จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไม
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว
3.3 ขอเสนอแนะแนวทางแกไขและพัฒนา
(1) มหาวิทยาลัยและคณะวิชารวมกันกําหนดมาตรการเพื่อเรงรัดการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน
4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย จากทุก
แหลงงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบประมาณรวมจํานวนทั้งสิ้น 3,301.2747 ลานบาท และมี
คาใชจายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรจํานวนทั้งสิ้น 2,776.2345 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.10
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ทั้งนี้ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยจะกําหนดจัดการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนาสายวิชาการและการเขาสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Roadshow Ranking)
ประมาณเดือนธันวาคม 2558 ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รวมทั้งจะ
มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อผลักดันใหวารสารของมหาวิทยาลัยยกระดับขึ้นสูมาตรฐานสากล
เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรสามารถเขาถึงงานวิจัยไดอยางทั่วถึง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผน
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
อาจารยประจําภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร ประสบอุบัติเหตุ
ถึงแกกรรม

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดี พระราชวัง สนามจันทร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา อาจารย ดร. LAURENT
HENNEQUIN อาจารยประจําภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร ประสบอุบัติเหตุถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2558 จากการปนจักรยานลุยน้ําทวมและถูกไฟฟาช็อตบริเวณถนนราชวิถี หนาปมน้ํามันเชลล เขต
เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งสาเหตุเกิดจากกระแสไฟฟารั่วจากปายไฟฟาของรานบริการรับลางรถ
กําหนดสวดพระอภิธรรมระหวางวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร ศาลา 4
ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และกําหนดฌาปนกิจเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2558 เวลา 13.00 น. โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนเจาภาพในการสวดพระอภิธรรมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2558 เวลา 19.30 น.
ทั้งนี้ รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร จะไดติดตามความคืบหนาของการดําเนินคดีความ
ทางกฎหมายกับปมน้ํามันเชลลใหเรียบรอยตอไป
อนึ่ง ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให ความรูเกี่ยวกับแนวทางในการ
ปองกัน อุบัติภัยในลักษณะตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึก ษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยอาจใชสื่อ
ประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ ในการรณรงค
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.30 น.

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

