รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 8/2558
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย
ศ.ถาวร
อ.อํามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
อ.ดําริห
รศ.ดร.ปานใจ
รศ.ดร.เกษร
ผศ.ฉัตรชัย
อ.ดร.ปรมพร

ถาวรเวช
ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
โกอุดมวิทย
ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
บรรณวิทยกิจ
ธารทัศนวงศ
จันทรศิริ
เผาทองจีน
ศิริกุลชยานนท

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. รศ.ดร.คณิต
เขียววิชัย
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผศ.ดาวลอย
อ.ปญจพล
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.สมชาย
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล
รศ.ดร.พิทักษ
อ.ดร.ศักดิพันธ
ผศ.ดร.อริศร
รศ.ดร.บุญศรี

กาญจนมณีเสถียร
เหลาพูนพัฒน
เกาศัลย
สําเนียงงาม
อยูยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
คงชุม
ศิริวงศ
ตันวิมลรัตน
เทียนประเสริฐ
จงเสรีจิตต

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการหอศิลป
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย
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ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.นนท
2. อ.ดร.พีรพัฒน

คุณค้ําชู
ยางกลาง

ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. อ.ดร.สุภาพ
เกิดแสง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.วศิน
2. ผศ.ดร.สมพิศ
3. อ.มานพ

อิงคพัฒนากุล
ขัตติยพิกุล
เอี่ยมสะอาด

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
ไปราชการตางประเทศ
และกิจการพิเศษ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารติดราชการ

เปดประชุมเวลา 09.45 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้
 หนา 15 ระเบียบวาระที่ 4.5.2 ในสวนของสรุปเรื่อง ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 3 ใหปรับ แกไข
จาก “....พิจารณายกเวนคาธรรมเนียม....” เปน “....พิจารณาการขอยกเวนคาธรรมเนียม....”
 หนา 16 บรรทั ดที่ 6 ในส วนของมติใ หป รับ แก ไขเป น “ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล ว มีม ติใ ห
ความเห็นชอบในหลัก การของการยกเวนคาธรรมเนียมการศึก ษาบางสวนใหแก นักศึกษาโครงการสืบสาน
ภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2558 จํานวนไมเกิน 16 คน ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ ทั้งนี้ ใหนักศึกษาชําระ
คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท (ไดแก คาบํารุงสวนกลางมหาวิท ยาลัย คาบํารุงหองสมุด คาบํารุง
การใหบริการคอมพิวเตอร เปนตน) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ คาธรรมเนียมในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
และคาประกันของเสียหาย”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
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ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2557 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2558 จํานวน 2 รายวิชา คือ
1. รายวิชา 200 554 ทัศนศิลป 2 มิติ ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย โดยนัก ศึก ษาไดขอสง
ผลงานยอนหลัง เนื่องจากนักศึกษาลาปวยในชวงเวลาที่กําหนดใหสงผลงาน
2. รายวิชา 670 594 English for Musicians ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความ
ผิดพลาดในการกรอกคาระดับผลการศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5

เรื่องรับทราบอื่นๆ
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ. 2554

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ดวยกองบริการการศึกษาประสงคขอปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมี
สาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาในขอ 6.3.2.3 รายวิชาที่กําหนดโดยคณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 6 รายวิชา ดังนี้
1. จาก รายวิชา 700 207 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรการเกษตร 1
เปน รายวิชา 700 231 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรการเกษตร 1
2. จาก รายวิชา 700 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรการเกษตร 2
เปน รายวิชา 700 232 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรการเกษตร 2
3. จาก รายวิชา 700 271 หลักสหกรณและการสงเสริมการเกษตร
เปน รายวิชา 700 242 หลักสหกรณและการสงเสริมการเกษตร
4. จาก รายวิชา 700 272 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาไทยทางการเกษตร
เปน รายวิชา 700 243 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาไทยทางการเกษตร
5. จาก รายวิชา 700 282 มนุษยและสัตวในสังคม
เปน รายวิชา 700 244 มนุษยและสัตวในสังคม
6. จาก รายวิชา 700 283 การดูแลสัตวเลี้ยง
เปน รายวิชา 700 245 การดูแลสัตวเลี้ยง
โดยเริ่มใชกับนักศึกษา รุนปการศึกษา 2555 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ.
2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 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 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารยปฏิพัทธ หงษสุวรรณ*
1. อาจารย ดร.ชูศักดิ์ พรสิงห*
2. อาจารยกวินธร สัยเจริญ*
2. อาจารยกวินธร สัยเจริญ*
3. ผูชวยศาสตราจารยสุขุม โฆษิตชัยมงคล
3. ผูชวยศาสตราจารยสุขุม โฆษิตชัยมงคล
4. ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน เณรโต
4. ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน เณรโต
5. อาจารย ดร.ณัฐพล ศิริสวาง
5. อาจารยมนตรี พิพัฒนไพบูลย
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนมกราคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.1

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอหลัก สูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมพลั ง งาน (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) โดยกํ า หนดเป ด สอนตั้ ง แต
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน ที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะ
ใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา

6
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
(หลักสูตรนานาชาติ) โดยวิธีรับตรง ปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ไดเห็นชอบ
ใหคณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) รวมกับ Vatel International Business School สาธารณรัฐฝรั่งเศส นั้น
ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินโครงการคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) โดยวิธีรับตรง ปการศึกษา 2558 โดยดําเนินการจัดสอบจํานวน 3 รอบ กําหนด
รับนักศึกษาจํานวน 120 คน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลัก สูตรบริหารธุร กิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
(หลักสูตรนานาชาติ) โดยวิธีรับตรง ปการศึกษา 2558 โดยมอบหมายใหคณะวิทยาการจัดการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะดังนี้
1. เพิ่มเติมขอมูลการกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการ
2. ปรับขอมูลรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาของโครงการ
3. ให คณะเสนออั ต ราคา ธรรมเนีย มการศึก ษาหลัก สูต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิต สาขาวิ ช า
การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และใหกองนิติการดําเนินการในสวนของขอบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
ขอใหคณะวิทยาการจัดการเรงดําเนินการจัดทําอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการดังกลาว
เสนอที่ ป ระชุ ม คณบดี พิ จ ารณากอ นนํ า เสนอคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาเกี่ ยวกั บ นโยบายทางการเงิ นและ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง
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ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ขอแกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการ
พัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1910/2556 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และที่
139/2557 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนา
ทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ กองบริการการศึกษา
ประสงคขอแกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการ
เรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
1. ขอเพิ่มเติมขอความ “ทั้งนี้ ใหมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 21 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 เปนตนไป” ตอทายรายชื่อคณะกรรมการ
2. ขอเปลี่ยนแปลงรองประธานกรรมการและกรรมการ ดังนี้
ลําดับที่ 2 จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง
รองประธานกรรมการ
เปน ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
ลําดับที่ 3 จาก อาจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง
กรรมการ
เปน ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ กรรมการ
ลําดับที่ 5 จาก อาจารยกัณฑอเนก จารุรักษา
กรรมการ
เปน อาจารยเนาวรัตน ปฏิพัทธภักดี
กรรมการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอแกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
นโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.2

การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
(เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ไดใหความเห็นชอบ
การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร นั้น
เนื่องจากอาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ไดรับ แตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝาย
วิช าการ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิน งานด า นหลั ก สู ตรของมหาวิ ท ยาลั ย เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและ
มีประสิทธิภาพ กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการขอยกเลิกการแตงตั้งอาจารย ดร.สุภาพ
เกิดแสง เปนผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พรอมทั้งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ดานภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (เพิ่มเติม) จํานวน 3 ราย ดังนี้
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1. อาจารย ดร.กําไลทิพย ปตตะพงศ
2. MR.Hunter lan Watson
3. อาจารยจามร ศุภผล
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาแลว มีม ติ ใ หความเห็นชอบการยกเลิก การแตง ตั้ง อาจารย ดร.สุภาพ
เกิดแสง เปนผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และใหความเห็นชอบการ
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (เพิ่มเติม) จํานวน 3 ราย ตามที่
กองบริการการศึกษาเสนอ และใหกองบริการการศึกษานําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.3

การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดใหมีการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2558
ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 นั้น
เพื่อใหการจัดงานวันศิลป พีระศรี ดําเนินไปดวยความเรียบรอย กองกลางจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัด
งานวันศิลป พีร ะศรี ประจําป พ.ศ. 2558 ตามที่กองกลางเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใชสนามกีฬา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร พ.ศ. ....
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558 การลงทะเบียนวิชาเรียนสําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 1

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ยได ออกประกาศมหาวิท ยาลัยศิ ล ปากร เรื่อง ปฏิทิ นการศึก ษาระดั บ
ปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558 ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่
21/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 นั้น
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ในการนี้ เพื่อใหการลงทะเบียนวิชาเรียนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนไปดวยความเรียบรอย
กองบริก ารการศึกษาจึงเสนอที่ประชุม คณบดีพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิล ปากร เรื่อง ปฏิทิน
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558 การลงทะเบียนวิชาเรียนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิล ปากร เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558 การลงทะเบียนวิชาเรียนสําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.3

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของ
คณะ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ 2558 ไดมอบหมายให
กองนิติก ารตรวจสอบรายละเอียดของ (ราง) ระเบียบมหาวิท ยาลัยศิลปากรวาดวยหลัก เกณฑและวิธีก าร
เลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ตามที่
สภาคณาจารยเสนอ นั้น
ในการนี้ กองนิติการไดดําเนินการตรวจสอบแลว มีความเห็นวา (ราง) ระเบียบดังกลาวมี
ประเด็นสําคัญ ซึ่งที่ประชุมคณบดีสมควรพิจารณาดังนี้
1. บทนิยามคําวา “บุคลากร” ใน (ราง) ระเบียบฯ ขอ 3 จะใหหมายความรวมถึงผูที่อยูใน
ระหว า งการลาศึ ก ษาตอ ฝก อบรม ดูง าน ปฏิบั ติง านวิ จัย หรื อ ปฏิ บัติ ง านอื่น ๆ ทั้ ง ภายในประเทศและ
ตางประเทศดวยหรือไม เนื่องจากนิยามคําวา “บุคลากร” ใน (ราง) ระเบียบฉบับนี้จะมีเพียงผูไดรับการเสนอ
ชื่อเปนกรรมการสรรหาผูส มควรดํารงตําแหนง คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ซึ่งในทางปฏิบัติ
บุคลากรดังกลาวอยูระหวางการไดรับอนุญาตใหลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานอื่นๆ
กับผูที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ
เทานั้น
2. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 4 (2) คุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ สําหรับผูที่ดํารงตําแหนงผูบริหาร โดยที่ประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ 2558 มีความเห็น 3 แนวทาง ดังนี้
2.1 ไมจํากัดสิทธิ์ของผูดํารงตําแหนงผูบริหารเลย
2.2 จํากัดสิทธิ์เฉพาะผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี เทานั้น
2.3 จํากัดสิท ธิ์ของผูดํารงตําแหนง ผูบ ริห ารตั้ง แตร ะดับ อธิก ารบดีล งไปจนถึง ผูดํา รง
ตําแหนงรองคณบดีหรือผูชวยคณบดี หรือรองหรือผูชวยหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ
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3. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 4 (5) คุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ที่มีเงื่อนไขบังคับในภายหลังวา จะตองไมรับตําแหนง
บริหารในสมัยของคณบดีที่ตนไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทน
บุคลากรของคณะ นั้น กองนิติการมีความเห็นวา เปนกรณีการออกกฎที่มีผลบังคับในทางจํากัดสิทธิ์ในเรื่อง
อนาคตของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากร
ของคณะ ซึ่งไมเปนไปตามหลักการมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปของกฎหมายและหลักการหามตรากฎหมายใช
บังคับเฉพาะกรณีและเฉพาะบุคคล
4. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 5 องคประกอบของคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ควรประกอบดวยบุคคลใดบาง
5. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 8 วรรคสาม การกําหนดใหบัต รเลือกตั้ ง เปนบัตรเสีย ใน (ราง)
ระเบียบฉบับ นี้ใหถือวาบัตรเลือกตั้ง ที่ออกเสียงเกินหนึ่ง หมายเลขเทานั้นเปนบัตรเสีย ดัง นั้น หากมีก รณี
ประการอื่น เชน กาเครื่องหมายไมชัดเจนวาจะเลือกหมายเลขใด การขูด ลบ ขีดฆา ยอมไมถือวาเปนบัตรเสีย
ดัง นั้น การกํ าหนดว าบั ตรเลือ กตั้ ง ที่มี ลัก ษณะอย างใดจะถื อ วา เป นบั ต รเสีย สมควรให เ ป นอํ า นาจของ
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เปนผู
กําหนดเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปดวยดี
6. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 8 วรรคสี่ การเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ สมควรใหบุคลากรผูอยูในระหวางการลาศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงาน
วิจัย หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศสามารถใชสิทธิ์เลือกตั้งไดหรือไม
6.1 กรณีไมใหสิทธิ์เลือกตั้ง เห็นสมควรตัดขอความในวรรคนี้ออก
6.2 กรณีใหมีสิท ธิ์เ ลือกตั้ง จะตองพิจ ารณาหลัก เกณฑและวิธีก ารออกเสีย งวา จะใช
วิธีการใดบาง มีเงื่อนไขในการใชสิทธิ์อยางไร
7. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 11 การคัดคานผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ สมควรจํากัดเฉพาะผูไดรับ การเสนอชื่อเพื่อรับ การเลือกตั้ง เปน
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะเทานั้น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. ใหความเห็นชอบบทนิยามคําวา “บุคลากร” ตามขอ 3 ของ (ราง) ระเบียบฯ
2. ใหความเห็นชอบการกําหนดคุณสมบัติของผูไดรับ การเสนอชื่อเปนกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ สําหรับผูที่ดํารงตําแหนงผูบริหาร ในขอ 4 (2)
ของ (ราง) ระเบียบฯ ตามแนวทางที่ 1 คือ ไมจํากัดสิทธิ์ของผูดํารงตําแหนง ผูบ ริห าร ทั้งนี้ ประธานสภา
คณาจารยขอสงวนสิทธิ์ในการใหความเห็นชอบ
3. เห็นชอบใหตั ด คุณสมบัติข องผูไดรับ การเสนอชื่อ เปนกรรมการสรรหาผู ส มควรดํารง
ตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ในขอ 4 (5) ของ (ราง) ระเบียบฯ โดยเงื่อนไขบังคับวา “ตอง
ไมเปนผูที่รับตําแหนงบริหารในสมัยของคณบดีที่ตนไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ” ออก ทั้ง นี้ ประธานสภาคณาจารยขอสงวนสิทธิ์ในการใหความ
เห็นชอบ
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4. เกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ในขอ 5 ของ (ราง) ระเบียบฯ เห็นชอบให ป ระกอบดวยผูดํารง
ตําแหนงและบุคคลตอไปนี้
(1) คณบดีห รือหัวหนาหนวยงานที่เ รียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทา คณะซึ่ง ไมใ ช
คณบดีของคณะ ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณบดี เปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการจํานวน 1 คน ที่เลือกจากกรรมการประจําคณะ ประเภทรองคณบดีที่ไดรับ
การเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
(3) กรรมการจํานวน 1 คน ที่เลือกจากกรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารยประจํา
ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
(4) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน ทําหนาที่เลขานุการ
ทั้งนี้ จะใหมีผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวยก็ได
5. เห็นชอบใหระบุขอความของการกําหนดวาบัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะอยางใดจะถือวาเปน
บัตรเสีย ใหชัดเจนและครบถวน เชน กาเครื่องหมายไมชัดเจนวาจะเลือกหมายเลขใด การขูด ลบ ขีดฆา
ตามขอ 8 วรรคสาม ของ (ราง) ระเบียบฯ
6. เห็นชอบใหผูที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งที่ไมสามารถมาลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการกําหนดได ใหมีสิท ธิ์เ ลือ กตั้ง ไดลวงหนาและกรณีเลือกตั้งผานจดหมายอิเล็กทรอนิก ส
(e-Mail) ใหใชในกรณีบุคลากรผูอยูในระหวางลาศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานอื่นๆ
ในตางประเทศเทานั้น และตองไดรับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะกอน ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการสามารถออกประกาศกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมไดโดยเพิ่มเปนขอ 8 วรรคสี่ ของ (ราง) ระเบียบฯ
7. ใหความเห็นชอบการคัดคานผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ โดยใหสิทธิ์บุคลากรของคณะสามารถกระทําไดภายในเจ็ดวันทําการนับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้ง โดยใหทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย ตามขอ 11
ของ (ราง) ระเบียบฯ
ทั้งนี้ มอบหมายใหกองนิติการจัดทํา (ราง) ระเบียบ (ใหม) ตามมติขางตนแลวใหนําเสนอ
ที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีก ครั้ง กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ดว ยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาการขอพระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณใ หแ ก
ขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26
มีนาคม 2558 ไดพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ ประจําป พ.ศ. 2558 ในชั้นตรา
ตางๆ ของคณะวิชาและหนวยงานแลว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาใหขาราชการ จํานวน 25 ราย
2. เห็น ชอบใหเ สนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิส ริย าภรณชั้ นสายสะพายกรณี ป กติใ ห
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย
3. เห็น ชอบใหเ สนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิส ริย าภรณชั้ นสายสะพายกรณี ป กติใ ห
ขาราชการ จํานวน 22 ราย และกรณีพิเศษใหผูเกษียณอายุราชการ จํานวน 2 ราย
4. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายใหขาราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจางประจํา จํานวน 227 ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป พ.ศ. 2558 ตามที่กองการเจาหนาที่เสนอ
ทั้งนี้ มอบหมายใหกองการเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของชื่อ-นามสกุลในบัญชีรายชื่อ
ข า ราชการ พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พนั ก งานราชการ และลู ก จ า งประจํ า ผู ข อพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณกอนดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.2

(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย

สรุปเรื่อง
ดว ยบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย ประสงค จ ะทํา ข อ ตกลงความร ว มมื อ ทางวิ ชาการกั บ Swinburne
University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขายดานการศึกษา รวมถึง
การแลกเปลี่ยนองคความรูและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษารวมกัน ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 3 ป โดยจะหมดอายุใน
วันที่ 1 มีนาคม 2561
เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 ขอบเขต
ความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
กอนที่บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการตอไป
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ทั้งนี้ ไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธเมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ปดประชุมเวลา 11.35 น.
(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

