
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 10/2559

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานท่ีประชุม
2. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
6. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
7. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
8. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
9. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

10. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี
11. ผศ.เอกพงษ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป
12. อ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ รองคณบดีฝายวิชาการ

รักษาราชการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
13. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
14. รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
15. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี
3. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
4. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร
5. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและองคกรสัมพันธ

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
6. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
7. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร
8. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

10. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
12. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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13. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
14. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
2. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
4. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

พระราชวังสนามจันทร
2. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไปราชการตางประเทศ
2. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ติดราชการ
3. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 09.45 น.
เม่ือสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 9/2559

เม่ือวันอังคารท่ี 3 พฤษภาคม 2559

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 3 พฤษภาคม 2559

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมหนา 16 ระเบียบวาระท่ี 5.1 ในสวน
ของสรุปเรื่อง ดังนี้

- บรรทัดแรก ใหเพ่ิมขอความ เปน “...มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชาสัมพันธโครงการ
Talent Mobility...”

- บรรทัดท่ี 2 ใหปรับขอความ จาก “สมาคมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง
ประเทศไทย” เปน “สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ”

แลวรับรองรายงานการประชุมตามท่ีไดแกไขแลว
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 9/2559
เม่ือวันอังคารท่ี 3 พฤษภาคม 2559 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 3 พฤษภาคม 2559 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การประชุมหารือความรวมมือในการนําองคความรูท่ีมีในมหาวิทยาลัยเพื่อ

ตอบโจทยดานเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทยตลอดจนระดับภูมิภาค
และระดับโลก

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดประชุมหารือความรวมมือใน

การนําองคความรูท่ีมีในมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบโจทยดานเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทยตลอดจนระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 สําเร็จลุลวงไปดวยดี มหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิชา/หนวยงาน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมา ณ โอกาสนี้

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบพระราชบัญญัติ/ประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ซ่ึงมาจากหนวยงานภายนอก
ระเบียบวาระท่ี 2.2.1 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามท่ีรัฐบาลไดมีนโยบายดานการศึกษาและการเรียนรู โดยจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและ

การเรียนรูเพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนไดเต็มศักยภาพ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือศึกษาคนควาองคความรูท่ี
เปนสากลและกาวทันโลก รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศตอไป นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม
2559 จึงออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายและเปาหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในสถาบันอุดมศึกษาในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถ
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การใชภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีความพรอมท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานได รวมท้ังจัดทําแผนเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ี
มีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลท่ีชัดเจนตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบและใหถือปฏิบัติตอไป
ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผล

การเรียนรูดานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินการตามท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ระเบียบวาระท่ี 2.4.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 800 201 English for Information and
Communication Technology I ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการใหคะแนน
นักศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2559

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 2.5.1 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)

ไดมีหนังสือ ท่ี ปช 0005/ว0033 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2559 แจงวา คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 5
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มกราคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ซึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2559  สํานักงาน ป.ป.ช. ไดดําเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity &
Transparency Assessment: ITA) โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวย องคกรอิสระ องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ
องคกรศาล (เฉพาะหนวยธุรการ) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
รัฐวิสาหกิจ และสถาบันอุดมศึกษา พรอมท้ังไดจัดการประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการประเมินฯ รวมท้ังใหความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการประเมินฯ ใหแกหนวยงานท่ีเขารับการประเมินฯ เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2559
ณ สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ํา) จังหวัดนนทบุรี แลว

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดแจงรายละเอียดประกอบการประเมินฯ เพ่ิมเติม ดังนี้
1. สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 และแนวทางการจัดเก็บขอมูลสําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ
เรียบรอยแลว

2. ใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินตอบคําถามพรอมท้ังแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
ตอบคําถาม ตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based) โดยสงไปท่ีสํานักปองกันการทุจริต
ภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช. ภายในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 ท้ังนี้ สามารถสงไดท้ังในรูปแบบเอกสารปกติ
หรือสแกนเอกสารและบันทึกลงแผนซีดี

3. ใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินจัดเตรียมขอมูลเจาหนาท่ีภายในหนวยงานท่ีปฏิบัติงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และมีอายุการทํางานไมนอยกวา 1 ป เพ่ือใชในการสํารวจตามแบบสํารวจความ
คิดเห็น Internal โดยจะตองมีการกระจายครอบคลุมทุกประเภทและระดับ รวมท้ังมีสัดสวนตามจํานวนของ
เจาหนาท่ีในแตละประเภทและระดับ จํานวนอยางนอย 300 รายชื่อ

4. ใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินจัดเตรียมขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงาน ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือใชในการสํารวจตามแบบสํารวจความคิดเห็น External
โดยจะตองมีการกระจายครอบคลุมทุกประเภท/เรื่องท่ีมาติดตอกับหนวยงาน รวมท้ังมีสัดสวนตามจํานวน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในแตละประเภท จํานวนอยางนอย 300 รายชื่อ

ท้ังนี้ รายชื่อตามขอ 3 และขอ 4 ผูรับจางสํารวจขอมูลฯ/ท่ีปรึกษาจะเปนผูประสานงานเพ่ือ
ขอขอมูลโดยตรงไปยังหนวยงานท่ีเขารับการประเมิน และหากขอมูลรายชื่อดังกลาวยังไมเพียงพอสําหรับการ
เก็บขอมูล ผูรับจางสํารวจขอมูลฯ/ท่ีปรึกษาอาจขอขอมูลเพ่ิมเติมจากหนวยงาน เพ่ือใหจํานวนตัวอยางท่ีใชใน
การเก็บขอมูลของแตละหนวยงานเปนไปตามหลักวิชาการ โดยสํานักงาน ป.ป.ช. จะดําเนินการแจงรายชื่อ
ผูรับจางสํารวจขอมูลฯ/ท่ีปรึกษาใหทราบในโอกาสตอไป

ในการนี้ สํานักงานอธิการบดีไดพิจารณาแลว และไดมอบหมายหนวยงานในสํานักงาน
อธิการบดีเปนผูรับผิดชอบสําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแนวทางการ
จัดเก็บขอมูล ดังนี้

1. การจัดเก็บขอมูลเจาหนาท่ีภายในของหนวยงานท่ีเขารับการประเมินตามแบบสํารวจ
ความคิดเห็น Internal ไดมอบหมายใหกองการเจาหนาท่ีตรวจสอบจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และมีอายุการทํางานไมนอยกวา 1 ป เพ่ือจัดเตรียมขอมูลเจาหนาท่ีสําหรับใชในการสํารวจตาม
แบบสํารวจความคิดเห็น Internal จํานวนอยางนอย 300 รายชื่อ โดยจะตองมีการกระจายครอบคลุม
ทุกประเภทและระดับ รวมท้ังมีสัดสวนตามจํานวนของเจาหนาท่ีในแตละประเภทและระดับ
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ท้ังนี้ กองการเจาหนาท่ีไดจัดทําขอมูลจํานวนเจาหนาท่ีสําหรับใชในการสํารวจตามแบบ
สํารวจความคิดเห็น Internal จํานวน 300 รายชื่อ กระจายครอบคลุมทุกประเภทและระดับ และกระจายตาม
คณะวิชา/หนวยงานแลว

2. การจัดเก็บขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานท่ีเขารับการประเมินตาม
แบบสํารวจความคิดเห็น External มอบหมายใหงานพัสดุ กองคลัง  งานพัสดุ กองงานวิทยาเขต และงานพัสดุ
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดเตรียมขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน
ซึ่งประกอบดวยบุคคลภายนอกหนวยงาน/นิติบุคคล/บริษัท/หางราน/หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีเปนผูมารับ
บริการ/เปนผูมีสวนไดสวนเสีย (คูสัญญา ผูซื้อซอง ผูยื่นซอง ผูไดรับการคัดเลือก รวมถึงผูไมไดรับการคัดเลือก)

ท้ังนี้ เห็นควรเสนอไปยังคณะวิชา/หนวยงานเพ่ือจัดเตรียมขอมูลดังกลาวดวย
3. การจัดเก็บขอมูลเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบขอคําถามตามแบบสํารวจใชหลักฐาน

เชิงประจักษ (Evidence-Based) ไดมอบหมายใหกองแผนงานและสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเปน
หนวยงานรับผิดชอบหลักในการรวบรวมขอมูลเอกสาร/หลักฐานดังกลาวในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
โดยกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเอกสาร/หลักฐานตามประเด็นคําถาม 7 ประเด็น ดังนี้

3.1 การใหและเปดเผยขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง (EB1 - EB3)  ไดมอบหมายใหงานพัสดุ
กองคลัง เปนผูรับผิดชอบหลักในการรวบรวมขอมูลเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบขอคําถาม โดยมีงานพัสดุ
กองงานวิทยาเขต และงานพัสดุ สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนผูรับผิดชอบรวม เนื่องจากตอง
ขอความรวมมือในการเก็บขอมูลตางๆ จากคณะวิชา/หนวยงาน

3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB4) ความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ (EB5) การมีสวนรวม
(ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนวยงาน) (EB6) การเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักของหนวยงาน (EB7)  ไดมอบหมายใหกองบริการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลักในการ
รวบรวมขอมูลจากคณะวิชา เนื่องจากสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในดานการเรียนการสอน

3.3 การตอบสนองขอรองเรียน (EB8) ไดมอบหมายใหกองนิติการเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการรวบรวมขอมูล พรอมท้ังจัดทําแผนผังการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน

3.4 การตอตานการทุจริตในองคกร (EB9)  ไดมอบหมายใหกองบริการการศึกษาซึ่งเปน
ฝายเลขานุการในคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูรับผิดชอบหลักตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้ง
พรอมนี้ไดมอบหมายงานพัสดุ กองคลัง ชวยดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางอีกทางหนึ่งดวย

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใหจัดเตรียมขอมูล
รายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําโครงรางองคกร (Organizational
Profile : OP)

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดกําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

การจัดทําโครงรางองคกร (Organizational Profile : OP) ครั้งท่ี 1 ในวันพฤหัสบดีท่ี 2 มิถุนายน 2559 และ
ครั้งท่ี 2 ในวันศุกรท่ี 10 มิถุนายน 2559 ระหวางเวลา 08.45-16.30 น. ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิง
อุปถัมภ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจในภาพรวมเก่ียวกับเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ี
เปนเลิศ (EdPEx) และแนวทางในการเขียนโครงรางองคกร (OP) เพ่ือนําไปสูการจัดทําโครงรางองคกรของ
หนวยงานตอไป ท้ังนี้ กําหนดใหผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูบริหารจากคณะวิชา/หนวยงาน หรือผูแทน
และผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 120 คน โดยไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย
แพทยหญิงนันทนา  ศิริทรัพย กรรมการผูอํานวยการศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ขอความรวมมือคณะวิชา/หนวยงาน ใหผูบริหารหรือผูแทน และ
ผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาเขารวมโครงการดังกลาว

ระเบียบวาระท่ี 2.5.3 แนวทางการดําเนินการประเมินการสอน เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 15

มกราคม 2553 และครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 ไดใหความเห็นชอบในหลักการของ
แนวทางการดําเนินการประเมินการสอน เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน และไดกําหนด
แนวทางการดําเนินการประเมินการสอน เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน เพ่ือใหคณะวิชาตางๆ
ถือเปนแนวปฏิบัติตอไป นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2558 ไดมีมติให
ปรับองคประกอบของคณะทํางานใน ขอ 2 คณะกรรมการประจําคณะอาจแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ี
รวบรวมขอมูลจากเอกสารคําสอน หรือเอกสารประกอบการสอน หรือการปฏิบัติการสอนหรือผลการประเมิน
ของนักศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ โดยองคประกอบของคณะทํางาน
ประกอบดวย

จาก “(ก) คณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย เปนประธาน
(ข) อาจารยในสาขาท่ีเ ก่ียวของภายในหรือภายนอกคณะวิชา หรือภายนอก

มหาวิทยาลัยรวมกันจํานวนไมนอยกวา 3 คน เปนคณะทํางาน”
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เปน “(ก) คณบดีหรือรองคณบดีฝายวิชาการ เปนประธาน
(ข) อาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญ ชํานาญ หรือสอดคลองในสาขาวิชาเดียวกันกับผูขอ

กําหนดตําแหนงภายในหรือภายนอกคณะวิชา หรือภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไมนอยกวา 3 คน เปน
คณะทํางาน”

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอเสนอหารือตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
(กพว.) เพ่ือปรับองคประกอบของคณะทํางานใน ขอ 2 คณะกรรมการประจําคณะอาจแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือ
ทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลจากเอกสารคําสอน หรือเอกสารประกอบการสอน หรือการปฏิบัติการสอนหรือผลการ
ประเมินของนักศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ โดยองคประกอบของ
คณะทํางานประกอบดวย เปนดังนี้

“(ก) คณบดี หรือรองคณบดีท่ีดูแลงานดานวิชาการ หรือผูชวยคณบดีท่ีดูแลงานดานวิชาการ
เปนประธาน

(ข) อาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญ ชํานาญ หรือสอดคลองในสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันกับสาขาท่ี
ผูขอกําหนดตําแหนงภายในหรือภายนอกคณะวิชา หรือภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไมนอยกวา 3 คน
เปนคณะทํางาน”

และใหนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.5.4 ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหอสมุด รอบท่ี 2 (ธันวาคม 2558
- กุมภาพันธ  2559) ประจําปการศึกษา 2558 สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักหอสมุดกลางไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2558 เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขพัฒนางานของสํานักหอสมุดกลางใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถดําเนินงานไดอยางบรรลุเปาหมายสูงสุดและสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยแบงระยะเวลาการสํารวจเปนปการศึกษาละ 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 ระหวางเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2558 และ
รอบท่ี 2 ระหวางเดือนธันวาคม 2558 - กุมภาพันธ 2559 นั้น

ในการนี้ สํานักหอสมุดกลางไดรายงานผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหอสมุด รอบท่ี
2 (ธันวาคม 2558 - กุมภาพันธ 2559) ประจําปการศึกษา 2558 โดยเก็บขอมูลจากผูเขาใชบริการหอสมุดจริง
จํานวน 4 แหง ไดแก หอสมุดสาขา วังทาพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งสรุปผลความพึงพอใจในภาพรวมของผูใชบริการมี
คาเฉลี่ย 4.06 ระดับความพึงพอใจมาก และจําแนกเปนรายดานไดดังนี้

1. บุคลากรของหองสมุด มีคาเฉลี่ย 4.36 ระดับความพึงพอใจมาก
2. ทรัพยากรสารสนเทศ มีคาเฉลี่ย 3.93 ระดับความพึงพอใจมาก
3. กระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.22 ระดับความพึงพอใจมาก
4. กายภาพท่ีเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.99 ระดับความพึงพอใจมาก
5. สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน มีคาเฉลี่ย 3.92 ระดับความพึงพอใจมาก
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6. ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 4.04 ระดับความพึงพอใจมาก
7. การประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ย 3.96 ระดับความพึงพอใจมาก
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรระบุคาความถ่ีของขอเสนอแนะแตละขอ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญเรงดวนในการ

ปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนสะทอนความตองการของผูรับบริการท่ีแทจริง
2. ควรพิจารณาจัดทําหนังสือออนไลนเพ่ือลดปริมาณการจัดซื้อหนังสือ และเพ่ิมความสะดวก

ตอผูรับบริการ
3. ควรมีการประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบหากมีการปรับปรุงงานในสวนตางๆ เชน การ

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนตน

ระเบียบวาระท่ี 2.5.5 โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ และแผนการดําเนินงาน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 จํานวน

714 ลานบาท เ พ่ือใช ในการดํ า เนิน โครงการปรับปรุ งมหาวิทยาลัย ศิลปากร วั งท าพระ แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นั้น

ในการนี้ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดเสนอท่ีประชุมคณบดีเพ่ือทราบแผนการ
มอบพ้ืนท่ีเพ่ือกอสรางอาคารและแผนการเขาใชอาคารเม่ือแลวเสร็จ โดยไดกําหนดแผนเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ บริเวณพ้ืนที่ / อาคาร ระยะเวลากอสราง
(เดือน)

วันสงมอบพ้ืนที่
(โดยประมาณ)

วันเขาใชอาคาร
หลังงานแลวเสร็จ

1 - อาคารศูนยรวม 3 6 1 พ.ค. 59 31 ต.ค. 59
- อาคารมัณฑนศิลป 6 1 พ.ค. 59 31 ต.ค. 59
- อาคารจิตรกรรม 3 6 1 ส.ค. 59 31 ม.ค. 60
- Landscape  5, 6, 7 10 1 มิ.ย. 59 31 มี.ค. 60
- Infrastructure  I
- อาคารสถาปตยกรรม
- อาคารโบราณคดี
- อาคารทัศนศิลป
- Infrastructure  II

5
8

5.5
9
10

1 ก.ค. 59
1 ส.ค. 59

15 ก.ค. 59
1 ส.ค. 59
1 ธ.ค. 59

30 พ.ย. 59
31 มี.ค. 60
31 ธ.ค. 59
30 เม.ย. 60
30 ก.ย. 60

2 - อาคารจิตรกรรม  1, 2
- อาคารหอประชุม

7
12

1 ม.ค. 60
1 ม.ค. 60

31 ก.ค. 60
31 ธ.ค. 60

- อาคารชมรม/สโมสร 3 1 มี.ค. 60 31 พ.ค. 60
- Landscape 3, 4 6 1 เม.ย. 60 31 ธ.ค. 60
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ขั้นตอนที่ บริเวณพ้ืนที่ / อาคาร ระยะเวลากอสราง
(เดือน)

วันสงมอบพ้ืนที่
(โดยประมาณ)

วันเขาใชอาคาร
หลังงานแลวเสร็จ

3 - อาคารอนุรักษ 8 1 ธ.ค. 60 31 ก.ค. 61
- อาคารศูนยขอมูลศิลปฯ

และการออกแบบ
9 1 ก.พ. 61 31 ต.ค. 61

- หอสมุดและ สนง.อธิการบดี 12 1 พ.ย. 60 31 ต.ค. 61
- Landscape  1, 2, 8, 9 10 1 พ.ย. 60 31 ส.ค. 61
- Broadcast 4 1 ม.ิย. 61 30 ก.ย. 61
- Infrastructure  III 7 1 ม.ค. 61 31 ก.ค. 61

ท้ังนี้ ผูรับจางจะตองเขาดําเนินการกอสรางอาคารตามข้ันตอนและชวงเวลาท่ีกําหนด
โดยประมาณ พรอมท้ังจัดทําแผนการกอสรางใหสอดคลองกับชวงเวลาเขาใชพ้ืนท่ีดังกลาว และจะตองเสนอ
แบบรายละเอียดการก้ันรั้วชั่วคราวเพ่ือกันพ้ืนท่ีกอสรางใหชัดเจน รวมท้ังจัดใหมีเสนทางการสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยาง
เครงครัด ตลอดจนจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยกํากับดูแลท้ังดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมอยาง
ใกลชิด

อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะประสานงานกับกรุงเทพมหานครในการจัดหาพ้ืนท่ีจอดรถเพ่ืออํานวย
ความสะดวกแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจะประชาสัมพันธรายละเอียดการดําเนินการดังกลาวให
ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและคณบดีคณะวิชาท่ี
เก่ียวของพิจารณาและประสานงานเก่ียวกับการปรับตารางการเรียนการสอน รวมท้ังการใชหองเรียนและหอง
คอมพิวเตอรตอไป

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 หลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
ขอเปดรายวิชาใหมเพ่ิมในหมวดวิชาเลือก จํานวน 9 รายวิชา คือ
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1. รายวิชา 612 525 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและกลยุทธสําหรับตลาดสงออก
ผลิตภัณฑอาหาร

2. รายวิชา 612 533 การวัดสมรรถนะ การประเมิน และการวิเคราะหองคกร
3. รายวิชา 612 534 การจัดการสําหรับเทคโนโลยีอาหาร
4. รายวิชา 612 535 การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและการตัดสินใจเพ่ือการจัดการ
5. รายวิชา 612 536 การจัดการตนทุนสําหรับเทคโนโลยีอาหาร
6. รายวิชา 612 537 การเงินและการบัญชีการจัดการ สําหรับเทคโนโลยีอาหาร
7. รายวิชา 612 538 การจัดการผลิตภาพ
8. รายวิชา 612 539 วิศวกรรมระบบและการจัดการวัฏจักรชีวิต
9. รายวิชา 612 632 การจัดการคุณภาพ
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.2 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ

โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี
7/2559 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารยพงษศิลป  อรุณรัตน* 1. รองศาสตราจารยพงษศิลป  อรุณรัตน*
2. อาจารยบุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ* 2. ผูชวยศาสตราจารยบุณฑริกา เจริญชินวุฒิ*,**
3. อาจารยกฤษณพงศ ทัศนบรรจง 3. อาจารยกฤษณพงศ  ทัศนบรรจง
4. อาจารยเอกวิทย ศรีสําอางค 4. อาจารยนวัต  เลิศแสวงกิจ
5. อาจารยสิปปวิชญ  ก่ิงแกว 5. อาจารยสิปปวิชญ ก่ิงแกว
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกําธร 1. อาจารย ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกําธร*
2. อาจารย ดร.จิราภา ลิ้มบุพศิริพร* 2. อาจารย ดร.จิราภา ลิ้มบุพศิริพร
3. อาจารย ดร.ทิวดี มุสันเทียะ 3. อาจารย ดร.ทิวดี มุสันเทียะ*
4. อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง 4. อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง
5. อาจารย ดร.ประสิทธิ์ ลิ้มบุพศิริพร* 5. อาจารย ดร.วรกฤษณ ศุภพร
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การปดหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 การปดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ฉบับป

พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 21/2552 เม่ือวันอังคารท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 ไดใหความ

เห็นชอบในหลักการในแนวทางและข้ันตอนในการปดหลักสูตร และไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 12/2552 เม่ือวันพุธท่ี 9 ธันวาคม 2552 แลวนั้น

บัดนี้ คณะศึกษาศาสตรไดเสนอขอปดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ฉบับป พ.ศ. 2558 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป เพ่ือใหการบริหารงานหลักสูตรเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยเหตุผลในการขอปดหลักสูตรครั้งนี้ เนื่องจาก
อาจารยประจําหลักสูตรเกษียณอายุราชการ และไมสามารถหาอาจารยทดแทนได ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2558 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.2 การปดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 21/2552 เม่ือวันอังคารท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 ไดใหความ

เห็นชอบในหลักการในแนวทางและข้ันตอนในการปดหลักสูตร และไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 12/2552 เม่ือวันพุธท่ี 9 ธันวาคม 2552 แลวนั้น

บัดนี้ คณะศึกษาศาสตรไดเสนอขอปดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
การศึกษาพิเศษ ฉบับป พ.ศ. 2556 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป เพ่ือใหการ
บริหารงานหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยเหตุผลในการขอปด
หลักสูตรครั้งนี้ เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรเกษียณอายุราชการ ไมสามารถหาอาจารยทดแทนได
และหลักสูตรดังกลาวไมไดมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2556 (ตั้งแตเปดหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2559 ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเกี่ยวของ

กับการเรียนการสอนในสวนของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 2)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 21/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 28 ตุลาคม 2557 ไดรับทราบ

รูปแบบการจัดทําประกาศกําหนดอัตราคาใชจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จํานวน 2 รูปแบบ โดยใหใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
แตละคณะวิชาตอไป นั้น

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 2)
ตามขอ 13 ของระเบียบดังกลาว ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ฉบับท่ี 2) และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 วาระลับ
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.4.2.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร

คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)
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ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 แผนการจัดการความรูคณะวิชา/หนวยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร และ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูคณะวิชา/หนวยงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558/ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
การดําเนินงานรอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 2559 /
1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู

ประจําปการศึกษา 2558/ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหสอดคลองตามแผนกลยุทธแผนการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558/ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และกํากับติดตามการดําเนินการ
จัดการความรูของคณะวิชา/หนวยงานในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน นั้น

เพ่ือใหการกํากับติดตามการดําเนินการจัดการความรูของคณะวิชา/หนวยงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย และนําขอมูลดังกลาวประกอบการเขียนรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดรายงานความกาวหนาของแผนการจัดการความรูคณะวิชา/หนวยงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูคณะวิชา/หนวยงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558/ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 การดําเนินงานรอบ 6 เดือน
(1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 2559 / 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) โดยจําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแผนการจัดการความรูคณะวิชา/หนวยงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูคณะวิชา/หนวยงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558/ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 การดําเนินงานรอบ 6 เดือน
(1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 2559 / 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) ตามท่ีสํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ
ของอาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหอาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ

ภาพพิมพ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนตําราเรื่อง “หินกับงานประติมากรรมใน
ศตวรรษท่ี 21” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558
และท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 8 มีนาคม 2559 ไดมีมติใหความเห็นชอบการขยายเวลา
การสงรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณของอาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2559 นั้น
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ในการนี้ อาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ และรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการแลวเม่ือวันท่ี 4 มกราคม
2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการฉบับสมบูรณของอาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

ระเบียบวาระท่ี 4.5.3 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Chiba University ประเทศญ่ีปุน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรไดจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Chiba University

ประเทศญี่ปุน เพ่ือสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยทางวิชาการและเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา ซึ่งขอตกลงดังกลาวมีระยะเวลา 5 ป และไดสิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559 นั้น

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรมีความประสงคจะตอสัญญาขอตกลงความรวมมือดังกลาวไปอีก
เปนระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันท่ี 3 มีนาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี โดยคณะเภสัชศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับตางประเทศ
(MOU และ MOA)

2. MOU ฉบับตออายุขอตกลง พรอมท้ังฉบับภาษาไทย
3. MOU ฉบับเดิม พรอมท้ังฉบับภาษาไทย
ท้ังนี้ ไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ

เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2559 และงานวิเทศสัมพันธไดเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นเงื่อนไขการตออายุ
ขอตกลง จาก “อัตโนมัติทุก 5 ป” เปน “มีระยะเวลาสิ้นสุด” พรอมท้ังใหมีการทบทวนการตออายุขอตกลง
ทุกๆ 5 ป ไปยังคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ

อนึ่ง เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนท่ีจะดําเนินการตอไป

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chiba University ประเทศญี่ปุน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.4 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 1 ของ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา  หลอยืนยง คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา  หลอยืนยง คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนเอกสารคําสอนประกอบ
การเรียนการสอนในรายวิชา 620 333 วัสดุและอุปกรณก่ึงตัวนํา โดยมีกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี
14 ธันวาคม 2558 ถึงวันท่ี 13 มิถุนายน 2559 นั้น

ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา  หลอยืนยง ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 ถึงวันท่ี 13 มีนาคม 2559
ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือ
วันท่ี 29 มีนาคม 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 1 ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา  หลอยืนยง คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระเบียบวาระท่ี 4.5.5 การเสนอรายช่ือนักวิชาการภายนอกเพื่อตอบแบบสํารวจ QS Global
Academic Survey 2016

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายในการผลักดันอันดับมหาวิทยาลัยศิลปากรใน QS World

University Rankings ซึ่งคะแนนท่ีสําคัญสวนหนึ่งมาจาก Academic Survey โดยขณะนี้ QS Intelligence
Unit ไดกําลังจัดทํา QS Global Academic Survey 2016 นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการจัดทํา QS Global Academic Survey 2016 ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ กองบริการการศึกษาจึงประสงคให
คณะวิชาตางๆ เสนอรายชื่อนักวิชาการภายนอกท่ีมีทัศนคติท่ีดีกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนผูตอบแบบสํารวจ
ดังกลาวภายในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหคณะวิชาเสนอรายชื่อนักวิชาการภายนอกเพ่ือ
ตอบแบบสํารวจ QS Global Academic Survey 2016 ตามแบบฟอรมท่ีกองบริการการศึกษาเสนอ
และสงมายังมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2559

ท้ังนี้ หากคณะวิชามีขอสงสัย/ขอเสนอแนะ ขอใหแจงไปยังผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ปดประชุมเวลา 11.25 น.

(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


