รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 24/2558
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
…………….………………..

ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

ถาวรเวช
เขียววิชัย
ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
เหลาพูนพัฒน
อิงคพัฒนากุล
เกาศัลย
วังบอน

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
ผศ.ดร.วรางคณา
ผศ.ดร.มาเรียม
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.นิติพงศ

ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
นิพัทธสุขกิจ
นิลพันธุ
อยูยืนยง
นันทานิช
โสภณพงศพิพัฒน

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

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

เอี่ยมสะอาด
ธารทัศนวงศ
จันทรศิริ
เผาทองจีน
ตันวิมลรัตน
เทียนประเสริฐ
ศิริกุลชยานนท

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

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหอศิลป
รองอธิการบดี เพชรบุรี
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
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ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.นนท
2. อ.นภดล
3. อ.ดร.ประไพพิมพ
4. ผศ.สยุมพร
5. อ.ดร.สุภาพ

คุณค้ําชู
วิรุฬหชาตะพันธ
สุธีวสินนนท
กาษรสุวรรณ
เกิดแสง

ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน
ผูไมมาประชุม
1. ศ.ถาวร
2. ผศ.ดร.สมพิศ

แสงฉัตรแกว

ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี

โกอุดมวิทย
ขัตติยพิกุล

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
และกิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานสภาคณาจารย

3. อ.อํามฤทธิ์

ชูสุวรรณ

4. ผศ.ดร.ปาเจรา

พัฒนถาบุตร

5. อ.ดําริห
6. รศ.ดร.พิทักษ
7. รศ.ดร.บุญศรี

บรรณวิทยกิจ
ศิริวงศ
จงเสรีจิตต

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ไปราชการตางประเทศ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.30 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 23/2558
เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 23/2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 23/2558
เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 (วาระลับ )

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 23/2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. มหาวิท ยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิล พันธุ ที่ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร
2. มหาวิทยาลัยกําหนดจัดโครงการอบรมเพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาผูบ ริห ารใหพรอม
รองรับภารกิจของมหาวิท ยาลัยตามแผนยุทธศาสตร และเสริมสรางภาวะผูนําเชิง สรางสรรคในการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอใหคณะวิชา/หนวยงานสงผูบริหารเขารวม จํานวน 2 โครงการ คือ
(1) โครงการพัฒนาภาวะผูนําเชิง สรางสรรคเ พื่อการบริหาร (Creative Leadership
Program for Management) รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 14 มกราคม - 18 มีนาคม 2559 ณ หองนริศรานุวัดติวงศ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และตางจังหวัด สําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ระดับ
รองคณบดี ผูชวยคณบดี และหัวหนาภาควิชา
(2) โครงการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเพื่อการบริหาร สําหรับผูบริหารระดับกลาง
สายสนับสนุน ระหวางวันที่ 21 มกราคม - 26 มีนาคม 2559 ณ หองประชุม 314-315 ชั้น 3 สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับผูบ ริห ารระดับกลางสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง
เลขานุการคณะหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดจัดประชุมชี้แจงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหม
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 หากคณะวิชามี คําถาม/ขอสงสัยขอใหแจงไปยังรองอธิการบดีฝายวิชาการและ
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรวบรวมแลวนําไปสอบถามในวันดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.5

เรื่องรับทราบอื่นๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยพัสวีสิริ เปรมกุลนันท*
1. ผูชวยศาสตราจารยพัสวีสิริ เปรมกุลนันท*,**
2. อาจารยกวิฎ ตั้งจรัสวงศ*
2. อาจารยกวิฎ ตั้งจรัสวงศ*
3. อาจารย ดร.สายัณห แดงกลม
3. อาจารย ดร.สายัณห แดงกลม
4. อาจารยสาลินี มานะกิจ
4. อาจารยสาลินี มานะกิจ
5. อาจารยจักรกฤษณ เจริญสิทธิ์
5. อาจารยอาภาโสม ฉายแสงจันทร
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มี ม ติใหความเห็ นชอบการปรั บ ปรุง หลัก สูต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป

5
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมั ณฑนศิล ป ป ระสงค ขอปรับ ปรุง หลัก สูต รศิล ปบัณ ฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ฉบับ ป พ.ศ. 2555 โดยมีส าระในการปรับ ปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยป ระจํา
หลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยชาคร ผาสุวรรณ*
1. อาจารยชาคร ผาสุวรรณ*
2. อาจารยปติ คุปตะวาทิน*
2. อาจารยปติ คุปตะวาทิน*
3. อาจารยศรีนาฎ ไพโรหกุล
3. อาจารยศรีนาฎ ไพโรหกุล
4. อาจารยอินทรธนู ฟารมขาว
4. อาจารย ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา
5. ผูชวยศาสตราจารยปนท ปลื้มชูศักดิ์
5. ผูชวยศาสตราจารยปนท ปลื้มชูศักดิ์
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนตุล าคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะอั ก ษรศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา จํานวน
1 รายวิชา คือ รายวิชา 412 213 ภาษาศาสตรเบื้องตน
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุง
ครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลัก สู ตรอัก ษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะอั ก ษรศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยสาวิตรี มวงใหญ*
1. อาจารย ดร.สมปรารถนา รัตนกุล*
2. อาจารยเนาวรัตน ปฏิพัทธภักดี*
2. อาจารยจันทิรา เกิดคํา*
3. อาจารยณภัทร ชินวงศ
3. ผูชวยศาสตราจารยสุพาณี วรรณาการ
4. อาจารยกัณฑอเนก จารุรักษา
4. อาจารยนิธิวดี สวัสดี
5. อาจารยศิวพร สุวรรณมณี
5. อาจารยธีรัช รําแพนเพชร
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลัก สู ตรอัก ษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4
ระเบียบวาระที่ 4.1.4.1

การปดหลักสูตร
การปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2552

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2552 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ไดใหความ
เห็นชอบในหลัก การในแนวทางและขั้นตอนในการปดหลัก สูตร และไดผานความเห็นชอบจากที่ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 แลวนั้น
บัดนี้ คณะวิทยาการจัดการไดเสนอขอปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับ ป
พ.ศ. 2552 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป เพื่อใหการบริหารงานหลักสูตรเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยเหตุผลในการขอปดหลักสูตรคือ
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1. หลักสูตรไมไดดําเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552
2. อาจารยประจําหลัก สูตรไมเ พียงพอตามเกณฑม าตรฐานหลัก สูตรระดับ บัณฑิตศึก ษา
พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. ไมมีการเปดรับนักศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2556
ซึ่ง ที่ป ระชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิก ายน 2558 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ฉบับป พ.ศ. 2552 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การโรงแรม
(หลักสูตรนานาชาติ) เริ่มเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 โดยวิธี
รับตรง

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ไดเห็นชอบ
ใหคณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) รวมกับ Vatel International Business School สาธารณรัฐฝรั่งเศส นั้น
ในการนี้ คณะวิท ยาการจัดการประสงคดําเนินโครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึก ษาใน
คณะวิท ยาการจัดการ มหาวิท ยาลัยศิล ปากร หลัก สูตรบริห ารธุร กิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
(หลักสูตรนานาชาติ) เริ่มเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 โดยวิธีรับตรง โดยดําเนินการรับสมัคร
จํานวน 4 รอบ กําหนดรับนักศึกษาจํานวน 150 คน
ทั้ง นี้ กองนิติก ารได รับ แจง จากคณะวิท ยาการจัด การวา ไมมีก ารจ ายคาตอบแทนใหแ ก
คณะกรรมการที่เกี่ยวกับการคัดเลือกแตอยางใด จึงไมมกี ารกําหนดอัตราคาใชจายในสวนของคาตอบแทน ซึ่ง
โครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีตามความในขอ 23 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ให ความเห็ นชอบโครงการคั ดเลื อ กบุค คลเพื่อ เข า ศึก ษาใน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิล ปากร หลัก สูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
(หลักสูตรนานาชาติ) เริ่มเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 โดยวิธีรับตรง ตามที่คณะวิทยาการจัดการ
เสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.2

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.3

(ราง) ระเบียบ/ประกาศ/ขอบังคับ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
รายงานควบคุ ม ภายในและรายงานผลตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พรอมแผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ขอ 6 กําหนดใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแลฯ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดวางระบบควบคุมภายในและ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนประจําทุกป นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดพิจารณาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผล
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากทุกคณะวิชาและหนวยงาน พรอมจัดทําเปน
รายงานระดับองคกรเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา ดังนี้
1. รายงานการประเมิ นผลและการปรับ ปรุ ง การควบคุม ภายใน มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. รายงานผลตามแผนบริห ารความเสี่ยง มหาวิท ยาลัยศิล ปากร ประจํา ปง บประมาณ
พ.ศ. 2558
3. แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้ง
กําหนดประเภท สถานะ การจัดการ เพื่อจัดอันดับความเสี่ยงในแผนดังกลาว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานควบคุมภายในและรายงานผลตาม
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พรอมแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะและมอบหมายใหคณะวิชา/หนวยงานไปดําเนินการดังนี้
1. ควรระบุความเสี่ย งเกี่ยวกับ จํา นวนนั ก ศึก ษาที่ป ระสงคศึ ก ษาตอ ระดับ ปริญ ญาตรี ใ น
สถาบันอุดมศึกษามีจํานวนลดลง ซึ่งอาจสงผลตอระดับบัณฑิตศึกษา และเปนผลใหคณะวิชามีการปรับเพิ่ม
หลักสูตรสหวิทยาการในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ อาจกําหนดมาตรการ/กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยการปรับหลักสูตรที่ไมเนนการรับนักศึกษาเฉพาะนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
2. ควรคํานึงถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงเกณฑม าตรฐานหลักสูตรที่ใชในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กอใหเกิดขอจํากัดในการบริหารจัดการ
หลักสูตรในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรบางสาขาวิชา โดยอาจกําหนดเกณฑเทียบเคียงเพื่อใชใน
การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับสาขาวิชาที่มีผลกระทบ
3. มอบหมายรองอธิก ารบดีฝายวิชาการและรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
พิจารณามาตรการ/กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการเรียนการสอนในสวนของการปรับปรุงหลักสูตร
และจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
4. มอบหมายใหผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําขอมูลเพิ่มเติมในแผนบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการวิจัยที่เชื่อมโยงกับระบบ MIS พรอมทั้งจัดทําคูมือ/หลักเกณฑ/วิธีปฏิบัติ/แนวทาง ในการ
ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อพัฒนาองคความรูใหมสําหรับกําหนดไวในเกณฑ
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากในปที่ผานมายังไมมีการระบุคําจํากัดความของคําวา “องคความรู
ใหม”
อนึ่ง หากคณะวิชา/หนวยงานประสงคแก ไขหรื อเพิ่ม เติมข อมูล ในแผนบริห ารความเสี่ย ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอใหสงไปยังกองการเจาหนาทีภ่ ายในวันที่ 25 ธันวาคม
2558 เพื่อรวบรวมแลวสงไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 4.5.2

รายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและ
สรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัย จึงไดจัดตั้งกองทุนวิจัยและ
สรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
ได มี ม ติ ให ค วามเห็ น ชอบ (ร าง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรวา ด ว ยกองทุ น วิจั ย และสร า งสรรค ข อง
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งดังนี้
1. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยและสรางสรรค
2. เพื่อใหมีการขยายงานทางดานวิจัยและสรางสรรค
3. เพื่อชวยใหงานวิจัยและสรางสรรคมีความเขมแข็งและตอเนื่อง
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ในการนี้ กองคลัง ไดร ายงานผลการดําเนิน งานกองทุนวิจัยและสรางสรรคม หาวิท ยาลั ย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 119,498,492.82 บาท (หนึ่งรอย
สิบเกาลานสี่แสนเกาหมื่นแปดพันสี่รอยเกาสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค) โดยมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการ
สงเสริมการวิจัยทั้งหมด 1,641 โครงการ/กิจกรรม/ทุน เปนเงิน 30,404,437.98 บาท (สามสิบลานสี่แสนสี่พัน
สี่รอยสามสิบเจ็ดบาทเกาสิบแปดสตางค) ประกอบดวย
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 33 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 22 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
3. คณะโบราณคดี จํานวน 25 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
4. คณะมัณฑนศิลป จํานวน 20 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
5. คณะอักษรศาสตร จํานวน 95 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
6. คณะศึกษาศาสตร จํานวน 188 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
7. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 230 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
8. คณะเภสัชศาสตร จํานวน 167 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 117 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
10. คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 19 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 50 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
12. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 516 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
14. วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 134 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
15. บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
16. สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 89,094,054.84 บาท (แปดสิบเกาลานเกาหมื่นสี่พันหาสิบสี่บาท
แปดสิบสี่สตางค)
เพื่อใหการดําเนินงานทางดานวิจัยและสรางสรรคมีความเขมแข็งและตอเนื่อง มหาวิทยาลัยได
ใหคณะวิชาจัดทําแผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยมีแผนสงเสริมการวิจัยทั้งหมด 1,147 โครงการ/กิจกรรม/ทุน เปนเงิน 65,671,060.00 บาท
(หกสิบหาลานหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทถวน) ประกอบดวย
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน - โครงการ/กิจกรรม/ทุน (ขึ้นอยูกับ
การพิจารณา)
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 21 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
3. คณะโบราณคดี จํานวน 42 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
4. คณะมัณฑนศิลป จํานวน 36 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
5. คณะอักษรศาสตร จํานวน 235 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
6. คณะศึกษาศาสตร จํานวน 125 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
7. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 210 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
8. คณะเภสัชศาสตร จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 15 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
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10. คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 28 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 51 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
12. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 236 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 99 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
14. วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 28 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
15. บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 15 โครงการ/กิจกรรม/ทุน
16. สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา จํ า นวน - โครงการ/กิ จ กรรม/ทุ น (รอผลจากมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรคของคณะและสวนกลาง)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัยและ
สรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและ
สรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยขอใหคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิม พ และสถาบันวิจัย และพัฒ นาเรง ดําเนินการสง รายละเอี ยดแผนการดํา เนินงานกองทุน วิจัยและ
สรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปยังกองคลังเพื่อรวบรวมกอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ทั้ง นี้ ที่ป ระชุม มอบหมายให ส ถาบันวิจัย และพัฒ นากําหนดทิศทาง/แนวทางการวิจัยใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจากแผนการดําเนินงานของคณะวิชาประกอบกับผลการดําเนินงานที่
ผานมา รวมถึงงานวิจัยที่ไดรับทุนจากภายนอก โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอาจกําหนดแบบฟอรมเพื่อขอความ
รวมมือใหคณะวิชาจัดสงขอมูลและรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับงานวิจัยไดอยางครบถวนสมบูรณ เพื่อประโยชน
ในดานการประกันคุณภาพการศึกษา
อนึ่ง ประธานขอใหคณะวิชา/หนวยงานพิจ ารณาในสวนของงบประมาณการดําเนิน การ
สงเสริมการวิจัยและงบประมาณคงเหลือของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเปนแนวทางสําหรับการบริหาร
จัดการงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

ขอเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อนั ก ศึ ก ษาผู ส มควรได รับ พระราชทานทุ น ภู มิ พ ล
ประจําปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุม คณบดี ครั้งที่ 18/2558 เมื่อ วันอัง คารที่ 22 กันยายน 2558 ไดใหความ
เห็นชอบรายชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2558 ประเภทรางวัลเรียนดี
จํานวน 14 ทุ น และประเภทสง เสริ ม การศึก ษา จํานวน 14 ทุน เพื่อเขารับ พระราชทานทุนภู มิพลในวั น
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557 ในวันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2558 ตอไป นั้น
ในการนี้ คณะศึ ก ษาศาสตร ป ระสงค ข อเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาผู ส มควรได รั บ
พระราชทานทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2558 ประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 1 ราย จาก “นางสาวอัฐพร
สมบูรณ รหัสประจําตัว 06540373 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93” เปน “นางสาวชลลดา บุญรัตนเรืองเดช รหัส
ประจําตัว 06550199 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.98” เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบขอมูล
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักศึกษาผูสมควร
ไดรับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2558 ประเภทรางวัลเรียนดี จาก “นางสาวอัฐพร สมบูรณ
รหัสประจําตัว 06540373 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93” เปน “นางสาวชลลดา บุญรัตนเรืองเดช รหัสประจําตัว
06550199 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.98” ตามที่กองกิจการนักศึกษาเสนอ เพื่อเขารับพระราชทานทุนภูมิพลใน
วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557 ในวันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2558 ตอไป
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทรไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดเตรียมความ
พรอมสําหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา
2557 ในวันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2558 ทั้งชวงเชาและชวงบาย ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิท ยาลัยศิล ปากร วิท ยาเขตพระราชวัง สนามจันทร จัง หวัด นครปฐม โดย
มหาวิทยาลัยมีกําหนดการดังนี้
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 พิธีซอมยอยของแตล ะคณะวิช า โดยแยกตามวิทยาเขต
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 พิธีซอมใหญครั้งที่ 1 โดยสวมเครื่องแตงกายใหถูกตองและสวมชุด
ครุยประดับเข็มวิทยฐานะ ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
วันที่ 19 ธันวาคม 2558 พิธีซอมใหญครั้งที่ 2 โดยสวมเครื่องแตงกายใหถูกตองและสวมชุด
ครุยประดับเข็มวิทยฐานะ ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 พิ ธีพระราชทานปริญ ญาบัตร ประจํา ปก ารศึ ก ษา 2557 ณ
อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร จังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้ ในวันที่ 18 19 และ 21 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยไดกําหนดผังการเดินรถและเวลา
เปดประตูของมหาวิทยาลัย โดยอนุญาตเฉพาะรถยนตที่มีสติ๊กเกอรของมหาวิทยาลัยสามารถผานเขา-ออกได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.40 น.
(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

