รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 7/2558
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย์
ศ.ถาวร
อ.ปัญจพล
รศ.ดร.วศิน
ผศ.ดร.สมพิศ
อ.อามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.ดร.ภูวนาท

ถาวรเวช
ลักษณบุญส่ง
อรรถลังรอง
โกอุดมวิทย์
เหล่าพูนพัฒน์
อิงคพัฒนากุล
ขัตติยพิกุล
ชูสุวรรณ
ด่านกิตติกุล
ขาวเขียว
รัตนรังสิกุล

12. อ.ดาริห์
13. รศ.ดร.อวยพร

บรรณวิทยกิจ
อภิรักษ์อร่ามวง

14. รศ.ดร.ปานใจ
15. อ.ดร.ปรมพร
16. รศ.ดร.บุญศรี

ธารทัศนวงศ์
ศิริกุลชยานนท์
จงเสรีจิตต์

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะโบราณคดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รักษาราชการแทนผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการหอศิลป์
ประธานสภาคณาจารย์

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1. รศ.ดร.คณิต

เขียววิชัย

2. ผศ.ดาวลอย
3. ผศ.ดร.สมชาย
4. ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์

กาญจนมณีเสถียร
สาเนียงงาม
ณัฐพูลวัฒน์

5. ผศ.ดร.นิติพงศ์

โสภณพงศ์พิพัฒน์

6. อ.ดร.ภวพล
7. รศ.ดร.พิทักษ์
8. อ.มานพ

คงชุม
ศิริวงศ์
เอี่ยมสะอาด

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองอธิการบดี เพชรบุรี
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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9. ผศ.ฉัตรชัย
10. อ.ดร.ศักดิพันธ์
11. ผศ.ดร.อริศร์

เผ่าทองจีน
ตันวิมลรัตน์
เทียนประเสริฐ

ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วิรุฬห์ชาตะพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.นภดล

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดร.ธงชัย

เตโชวิศาล

2. ผศ.ดร.ศุภรัตน์
3. อ.ดร.สุภาพ

แสงฉัตรแก้ว
เกิดแสง

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.วัฒนา
2. ผศ.เอกพงษ์
3. รศ.ดร.สืบสกุล
4. รศ.ดร.จุไรรัตน์
5. ผศ.ดร.ปาเจรา

เกาศัลย์
ตรีตรง
อยู่ยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร

6. รศ.ดร.เกษร

จันทร์ศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ

ลากิจ
ลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
ติดราชการ
ติดราชการ
ไปราชการต่างประเทศ
ติดราชการ

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558
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มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
1. หน้า 13
(1) บรรทัดที่ 1-3 ในส่วนของมติ ให้ปรับแก้ไขเป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) โดยให้ดาเนินการ
แก้ไขให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป”
(2) ระเบียบวาระที่ 4.1.3.2 ในส่วนของมติ ให้ปรับแก้ไขเป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2558) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป”
2. หน้า 18 ในส่ว นของมติ ข้อ 2 ให้ปรับแก้ไขเป็น “สาหรับ (ร่าง) ระเบี ยบมหาวิทยาลั ย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ประเภทผู้แทน
บุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 จะนามาพิจารณาในการประชุมคณบดีครั้งถัดไป ทั้งนี้ ประธานสภาคณาจารย์
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการให้ ความเห็ น ชอบและเห็ นสมควรพิจารณา (ร่าง) ระเบียบดังกล่ าว พร้อมทั้งนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เพื่อประกาศใช้ต่อไป”
แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว
ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิลปากร
ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. มหาวิทยาลั ยขอเชิญบุคลากรร่วมทาบุญตักบาตร สรงน้าพระพุทธรูปและพระพิฆเนศวร
เนื่องในงานเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.45 น. ณ บริเวณ ชั้น L และร่วมพิธี
รดน้าขอพรจากนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 สานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน
2. มหาวิทยาลั ยขอเชิญบุคลากรร่ว มงานแถลงข่าวนิท รรศการเฉลิ ม พระเกียรติ “สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ‘ในความทรงจา’” ในวันที่ 8 เมษายน
2558 เวลา 09.00-11.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยการเปิด
งานจะมี ก ารแสดงดนตรี บ ทเพลงพระราชนิ พ นธ์ โดย คณะดุ ริ ย างคศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
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ซึง่ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ และการนาเสนอตัวอย่าง “หนังสือ
ดิจิตอล สมเด็จพระเทพฯ กับมหาวิทยาลัยศิลปากร” นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพวาด
และเครื่องปั้นฝีพระหัตถ์ ข้อมู ลเกี่ยวกับการบูรณะวัดพระแก้ว ข้อมูลส่วนพระองค์ ในช่วงเวลาที่ทรงศึกษาที่
คณะโบราณคดี และพระราชกรณียกิจต่างๆ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.3
ระเบียบวาระที่ 2.3.1

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
สรุปผลการจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรสู่การขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง
สร้างสรรค์

สรุปเรื่อง
ตามที่สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งสร้ า งสรรค์
เมื่อวันพฤหั สบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็คเมืองทองธานี อาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้น
ในการนี้ สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบผลการดาเนินโครงการ
ดังกล่าว ดังนี้
1. รายงานสรุ ป ผลการจั ด โครงการประชุ ม สั ม มนา เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรสู่การขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์
2. แนวปฏิบัติและขั้นตอนการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานเพื่อขับเคลื่อน ผลักดันแผนยุทธศาสตร์และ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบด้านวิชาการ
ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2557 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะมัณฑนศิลป์ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 3 รายวิชา คือ
1. รายวิชา 361 105 Architectural Studies I ของนักศึกษาจานวน 1 ราย เนื่องจากเกิด
ความผิดพลาดในการให้คะแนน
2. รายวิชา 362 106 Basic Computer Application in Design ของนักศึกษาจานวน
1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งงานของนักศึกษา
3. รายวิชา 360 101 Design I (กลุ่มที่ 4) ของนักศึกษาจานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความ
ผิดพลาดในการกรอกค่าคะแนน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะมัณฑนศิลป์แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2557

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือราชเลขาธิการที่ รล 0002.3/7315 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 สมเด็จพระเทพ
รัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ กาหนดวัน เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ม า
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี การศึกษา 2557 จานวน
ประมาณ 7,300 คน ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกีย รติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม นั้น
ในการนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบเป็นการภายใน สานักราชเลขาธิการจึงอนุญาตให้
มหาวิทยาลัยคัดสาเนาหนังสือฉบับดังกล่าว สาหรับเตรียมการติดต่อกับกองพระราชพิธี สานักพระราชวังและ
กรมราชองครักษ์เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทากาหนดการ แล้วจัดส่งกาหนดการพร้อมด้วยสาเนาคากราบบังคมทูล
และร่างพระราโชวาทไปยังสานักราชเลขาธิการ ก่อนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.5.2

การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559–2573

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ ป ระชุม คณบดีค รั้ ง ที่ 2/2558 เมื่อ วั น อัง คารที่ 27 มกราคม 2558 ได้ ให้ ค วาม
เห็นชอบองค์ประกอบของคณะทางานจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 และปฏิทิน
การดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 โดยคณะทางานจัดทาแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 และให้ความเห็นชอบ
แผนการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 แบบสารวจความเห็นผู้บริหาร
และบุคลากรเพื่อจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 และการประชาสัมพันธ์การจัดทา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสาคัญ นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย กองแผนงานได้เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้คณบดีคณะวิชา ผู้อานวยการศูนย์/สถาบัน/สานัก
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิชา/หน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดทาแผนของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
การแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและสถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2558 ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว นั้น
บัดนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลัง
จากการประชุม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 3/2558 โดยฝ่ า ยวิ เทศสั ม พัน ธ์ แ ละกิ จ การพิ เ ศษได้ ด าเนิ น การ
ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา ดังนี้
1. คาแปลภาษาไทย ข้อ 1 ข้อตกลงเปิดเผย เป็น “ข้อมูลเปิดเผย” (เพื่อให้มีความเข้าใจ
ชัดเจนขึ้น)
2. ข้อ 7 การสิ้นสุดแห่งสัญญา โดยนาข้อความเดิมออกทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ก่อนยกเลิกสัญญา คู่สัญญาต้องพยายามดาเนินการเจรจาไกล่เกลี่ ยกันก่อน ในประเด็นข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท
หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาข้อตกลงนี้ การยกเลิกสัญญาทาได้โดยการส่งจดหมาย
ลงทะเบียนไปยังคู่สัญญาเป็นเวลาล่วงหน้า 6 เดือน”
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3. ข้อ 5.18 หลักสูตรสองปริญญา ให้เพิ่มเติมข้อความว่า “และ VATEL DEVELOPPEMENT
จะทาการประสาทปริญญา Bachelor’s Degree in International Hotel Management ในระดับปริญญาตรี
และ Master’s Degree in International Hotel Management ในระดับปริญญาโท”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ความเห็ นชอบการแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2558 ในข้อ 1-3
แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าวิศ วกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีส าระในการปรับปรุงแก้ไขคือ
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1. อาจารย์ ดร.ธรวิภา พวงเพ็ชร*
2. อาจารย์ ดร.วีรยุทธ เลิศบารุงสุข*
3. อาจารย์ ดร.ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ ชัยสุข
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวมิ ล วงศ์สกุลเภสัช

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.ธรวิภา พวงเพ็ชร*
2. อาจารย์ ดร.วีรยุทธ เลิศบารุงสุข*
3. อาจารย์ ดร.สุนทร ปิติเจริญพันธ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ ชัยสุข
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวมิ ล วงศ์สกุลเภสัช

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิริ จรุยนนท์*
2. อาจารย์ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์*
3. อาจารย์ศุภชัย วาสนานนท์
4. อาจารย์ ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง
5. อาจารย์วิชุดา เมตตานันท

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์นพพงศ์ ศรีตระกูล*
2. อาจารย์ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย วาสนานนท์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง
5. อาจารย์วิชุดา เมตตานันท

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ สอดศรี*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ แก้วอ่อน*
3. อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา
4. อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์
5. อาจารย์กิตติธัช พาพลเพ็ญ

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์พรชัย เปลี่ยมทรัพย์
2. อาจารย์ ดร.ณพงศ์ ปณิธานธรรม*
3. อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา*
4. อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจวจินดา
5. อาจารย์ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ด้วยกองบริการการศึกษาประสงค์ขอปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมี
สาระในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขคือ ขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดในแผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะโบราณคดี และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 9 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 และครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป ฉบับปี
พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.1

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิ ชาคณิ ตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ /
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ/หลั กสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) โดยกาหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
เป็นต้นไป และกาหนดรับนักศึกษาปีละ 8 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15
มกราคม 2558 ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร โดยมี ข้ อ เสนอแนะให้ ป รั บ แก้ ใ นบางประเด็ น
ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีม ติ ใ ห้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั ก สู ตรปรัช ญาดุ ษฎีบั ณฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และให้นาเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ เสนอหลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าคณิต ศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยกาหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
และกาหนดรับนักศึกษาปีละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม
2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์
ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลั กสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2558) และให้นาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลั กสู ตร
พิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.3

หลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมเคมี (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เสนอหลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยกาหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปี การศึกษา 2558 เป็ น ต้น ไป และกาหนดรับ นักศึกษาปีล ะ 5 คน ที่ ประชุมคณะกรรมการวิ ช าการครั้ง ที่
16/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลั กสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้
ในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และให้นาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การเปิดหลักสูตรใหม่
โครงการเปิ ดสอนในลั กษณะโครงการพิ เศษ หลั กสู ตรปรั ชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ เ สนอหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยกาหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2558 เป็ น ต้ น ไป และก าหนดรั บ นั ก ศึ ก ษาปี ล ะ 5 คน ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร
ทั้งนี้ หลั กสู ตรปรั ช ญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิช าสถาปั ตยกรรม (หลั กสู ต รใหม่ พ.ศ. 2558)
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการดาเนินการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ในลักษณะโครงการพิเศษ ตามโครงการที่บัณฑิต
วิทยาลัยเสนอ แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการจัดทาอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาโครงการพิเศษดังกล่ าวเพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาก่อนนาเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปิดหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดาเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ
โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง
ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุมคณบดีครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 ได้ ให้ ความ
เห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับ ตรง ปีการศึกษา 2558 และ
คณะมัณฑนศิลป์ได้ดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว นั้น
เนื่องจากมีผู้ผ่ านการสอบคัดเลือกและมารายงานตัว สอบสัมภาษณ์ไม่ครบตามจานวนรับ
นั กศึกษาที่กาหนด คณะมัณฑนศิล ป์จึงเสนอที่ประชุมพิ จารณาโครงการสอบคั ดเลื อกบุคคลเข้าศึกษา
คณะมัณฑนศิล ป์ โดยสอบรับ ตรง ปี การศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 โดยผ่ านความเห็ นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะมัณฑนศิลป์ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งกาหนดรับนักศึกษา
5 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้นจานวน 19 คน ดังนี้
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1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน
จานวน 3 คน
2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
จานวน 1 คน
3. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
จานวน 5 คน
4. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
จานวน 8 คน
5. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
จานวน 2 คน
ทั้งนี้ ได้กาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบโครงการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษา
คณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 และให้นาเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.2

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณในการดาเนินโครงการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้ ให้ความ
เห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558 ไปแล้วนั้น
ในการนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณในการ
ดาเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558 ในข้อ 7 งบประมาณดาเนินการ เพื่อให้รายละเอียดค่าใช้จ่ายครอบคลุม
การดาเนินงานต่างๆ ในโครงการ
ทั้งนี้ ได้กาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการ (ใหม่) แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
ในการด าเนิ น โครงการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558 ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอ
และให้นาเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ (ใหม่) ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่ 1809/2555 ลงวัน ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2555 แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป นั้น
เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ครบวาระการดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2558 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม่)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบด้วยผู้ดารงตาแหน่งและมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
3. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
7. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ
8. รองอธิการบดี เพชรบุรี
กรรมการ
9. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
กรรมการ
10. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
11. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
กรรมการ
12. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
13. คณบดีคณะโบราณคดี
กรรมการ
14. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
กรรมการ
15. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
กรรมการ
16. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
17. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
18. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
19. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
20. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
กรรมการ
21. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
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22. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
23. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
24. ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
25. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
26. ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
27. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
28. ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
29. ผู้อานวยการหอศิลป์
30. ประธานสภาคณาจารย์
31. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
32. ผู้อานวยการกองแผนงาน
33. ผู้อานวยการกองคลัง
34. ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
35. นางสาวธันยาภรณ์ ทองทับทิม
36. นางสาวอังคณา ศรีบุญรอด
และให้นาเสนออธิการบดีลงนามในคาสั่งแต่งตั้งต่อไป

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4.3

(ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1
ระเบียบวาระที่ 4.4.1.1

วาระลับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา
ปรัชญา คณะอักษรศาสตร์
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.2
ระเบียบวาระที่ 4.4.2.1

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
คณะอักษรศาสตร์
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.2.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
คณะอักษรศาสตร์
(วาระลับ)
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ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดี วาระพิเศษ/2557 เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ได้ให้ความ
เห็นชอบวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะวิชา/หน่วยงาน และครั้งที่
22/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่าย
หมุนเวียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น
ในการนี้ กองคลั ง ได้ ส รุ ป การขอเปลี่ ย นแปลงวงเงิ น ยื ม ทดรองจ่ า ยหมุ น เวี ย น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ตามที่คณะวิชาเสนอมา ดังนี้
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์

จากเดิม
เป็น
คณะเภสัชศาสตร์
จากเดิม
เป็น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2,500,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
7,000,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

มติ
ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบการขอเปลี่ ย นแปลงวงเงิ น ยื ม ทดรองจ่ า ย
หมุนเวียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ของคณะวิชาตามที่กองคลังเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.5.2

คณะศึกษาศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาโครงการ
สืบสานภาษาไทย ประจาปีการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 23/2557 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ได้ ให้ความ
เห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในโครงการสืบสานภาษาไทย ด้วยวิธีพิเศษ
ประจาปีการศึกษา 2558 (เฉพาะโรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด) นั้น
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาโครงการ
ดังกล่าว ตามที่คณะศึกษาศาสตร์รับจานวนไม่เกิน 16 คน ทั้งนี้ กองบริการการศึกษาได้เสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณาการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
150 บาท
2. ค่าธรรมเนียมในการทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
50 บาท
3. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1,000 บาท
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4. ค่าประกันของเสียหาย
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายของคณะศึกษาศาสตร์
รวม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา

1,500 บาท
15,000 บาท
17,700 บาท

มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การของการยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาบางส่วนให้แก่นักศึกษาโครงการสืบสานภาษาไทย ประจาปีการศึกษา 2558 จานวนไม่เกิน 16 คน
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์เสนอ ทั้งนี้ ให้นักศึกษาชาระค่าบารุงมหาวิทยาลัย จานวน 4,000 บาท (ได้แก่ ค่าบารุง
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย ค่าบารุงห้องสมุด ค่าบารุงการให้บริการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
ค่าธรรมเนียมในการทาบัตรประจาตัวนักศึกษา และค่าประกันของเสียหาย
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญร่วมงานวันนริศ ประจาปี พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลั ย ขอเชิญ บุคลากรร่ว มงานวันนริศ ไหว้ส มเด็จครู นายช่างใหญ่แห่ งกรุงสยาม
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประจาปี พ.ศ. 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 9
เมษายน 2558 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพื่อน้อมราลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ทรงเชี่ยวชาญงานช่างและศิลปะไทยหลายแขนง จนได้รับการยกย่องจาก
องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสาคัญของโลก
โดยหม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ ประธานมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งภายในงานมี
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีไหว้ครูดนตรีไทย การแสดงดนตรีไทยโดยนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์
และชมรมดนตรี ไ ทย การแสดงดนตรี ส ากลโดยนั ก ศึ ก ษาคณะดุริ ย างคศาสตร์ การจั ด แสดงนิ ท รรศการ
พระประวัติและผลงานฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “ร้อน” การเสวนาวิชาการ
เรื่อง “นาฏยดุริยา นริศราวัฒนากร มหาจักรีสิรินธรคุณูปการ” เป็นต้น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.
(นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร)
ผู้จดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ได้รับรองตามที่ได้แก้ไขแล้ว
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