รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 10/2559
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

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

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย
ศ.ถาวร
อ.ปญจพล
รศ.ดร.วศิน
ผศ.ดร.สมพิศ
อ.อํามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
อ.วุฒิชัย

13. รศ.ดร.พิทักษ
14. รศ.ดร.เกษร
15. รศ.ดร.ปานใจ

ถาวรเวช
ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
โกอุดมวิทย
เหลาพูนพัฒน
อิงคพัฒนากุล
ขัตติยพิกุล
ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
เลิศสถากิจ
ศิริวงศ
จันทรศิริ
ธารทัศนวงศ

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดาวลอย
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.วรางคณา
อ.ดร.วิชิต

เขียววิชัย
กาญจนมณีเสถียร
เกาศัลย
นิพัทธสุขกิจ
อิ่มอารมย

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล
อ.มานพ
ผศ.ฉัตรชัย
ผศ.ดร.ศักดิพันธ

อยูยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
คงชุม
เอี่ยมสะอาด
เผาทองจีน
ตันวิมลรัตน

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะอักษรศาสตร
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและองคกรสัมพันธ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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13. ผศ.ดร.อริศร
14. รศ.ดร.บุญศรี

เทียนประเสริฐ
จงเสรีจิตต

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย

คุณค้ําชู
สุธีวสินนนท
ยางกลาง
เกิดแสง

ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

อ.ดร.นนท
อ.ดร.ประไพพิมพ
ผศ.ดร.พีรพัฒน
อ.ดร.สุภาพ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ธงชัย

เตโชวิศาล

2. ผศ.ดร.ศุภรัตน

แสงฉัตรแกว

รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร
ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี

นิลพันธุ
บรรณวิทยกิจ
ศิริกุลชยานนท

คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ผูอํานวยการหอศิลป

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ดร.มาเรียม
2. อ.ดําริห
3. อ.ดร.ปรมพร

ไปราชการตางประเทศ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 09.45 น.
เรื่องตางๆ ดังนี้

เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมหนา 16 ระเบียบวาระที่ 5.1 ในสวน
ของสรุปเรื่อง ดังนี้
- บรรทัดแรก ใหเ พิ่มข อความ เปน “...มหาวิทยาลัย กําหนดจั ดประชาสัม พั นธโ ครงการ
Talent Mobility...”
- บรรทัด ที่ 2 ใหปรับ ขอความ จาก “สมาคมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห ง
ประเทศไทย” เปน “สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
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ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1
ระเบียบวาระที่ 2.1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
การประชุมหารือความรวมมือในการนําองคความรูที่มีในมหาวิทยาลัยเพื่อ
ตอบโจทยดานเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทยตลอดจนระดับภูมิภาค
และระดับโลก

สรุปเรื่อง

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดประชุมหารือความรวมมือใน
การนําองคความรูที่มีในมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทยดานเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทยตลอดจนระดับ
ภู มิภ าคและระดั บ โลก เมื่ อวั น ที่ 12 พฤษภาคม 2559 สํ าเร็ จ ลุ ล ว งไปด ว ยดี มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอขอบคุ ณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิชา/หนวยงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมา ณ โอกาสนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2
ระเบียบวาระที่ 2.2.1
สรุปเรื่อง

เรื่องรับทราบพระราชบัญญัติ/ประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา

ตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายดานการศึกษาและการเรียนรู โดยจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรูเพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนไดเต็มศักยภาพ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือศึกษาคนควาองคความรูที่
เปนสากลและกาวทันโลก รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศตอไป นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2559 จึงออกประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายและเปาหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในสถาบันอุดมศึกษาในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถ
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การใชภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึ กษาใหเปนบัณฑิตที่มีความพรอมทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใชงานได รวมทั้งจัดทําแผนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่
มีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจนตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและใหถือปฏิบัติตอไป
ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผล
การเรี ยนรู ดานภาษาอั งกฤษ มหาวิทยาลั ย ศิล ปากร ดํ าเนิน การตามที่ ได รับ แจงจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาตอไป
ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารประสงค ข อแก ไ ขค าระดั บ ผลการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 800 201 English for Information and
Communication Technology I ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการใหคะแนน
นักศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

สรุปเรื่อง

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

ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
ไดมีหนังสือ ที่ ปช 0005/ว0033 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 แจงวา คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5
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มกราคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานเขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร งใสฯ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ซึ่ งป งบประมาณ พ.ศ. 2559 สํ านั กงาน ป.ป.ช. ได ดําเนิ น
โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวย องคกรอิสระ องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
องค ก รศาล (เฉพาะหน ว ยธุ ร การ) สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา สํ านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู แ ทนราษฎร
รัฐวิสาหกิจ และสถาบันอุดมศึกษา พรอมทั้งไดจัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินฯ รวมทั้งใหความรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ฯ ให แ ก ห น ว ยงานที่ เ ข า รั บ การประเมิ น ฯ เมื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2559
ณ สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ํา) จังหวัดนนทบุรี แลว
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดแจงรายละเอียดประกอบการประเมินฯ เพิ่มเติม ดังนี้
1. สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และแนวทางการจั ด เก็ บ ข อมู ล สํ า หรั บ การประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร งใสฯ
เรียบรอยแลว
2. ใหหนวยงานที่เขารับการประเมินตอบคําถามพรอมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
ตอบคําถาม ตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based) โดยสงไปที่สํานักปองกันการทุจริต
ภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ สามารถสงไดทั้งในรูปแบบเอกสารปกติ
หรือสแกนเอกสารและบันทึกลงแผนซีดี
3. ใหหนวยงานที่เขารับการประเมินจัดเตรียมขอมูลเจาหนาที่ภายในหนวยงานที่ปฏิ บัติงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และมีอายุการทํางานไมนอยกวา 1 ป เพื่อใชในการสํารวจตามแบบสํารวจความ
คิดเห็น Internal โดยจะตองมีการกระจายครอบคลุมทุกประเภทและระดับ รวมทั้งมีสัดสวนตามจํานวนของ
เจาหนาที่ในแตละประเภทและระดับ จํานวนอยางนอย 300 รายชื่อ
4. ใหหนวยงานที่เขารับการประเมินจัดเตรียมขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ
หน ว ยงาน ภายในป งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่ อใชในการสํ ารวจตามแบบสํ ารวจความคิด เห็ น External
โดยจะตองมีการกระจายครอบคลุมทุกประเภท/เรื่องที่มาติดตอกับหนวยงาน รวมทั้งมีสัดสวนตามจํานวน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในแตละประเภท จํานวนอยางนอย 300 รายชื่อ
ทั้งนี้ รายชื่อตามขอ 3 และขอ 4 ผูรับจางสํารวจขอมูลฯ/ที่ปรึกษาจะเปนผูประสานงานเพื่อ
ขอขอมูลโดยตรงไปยังหนวยงานที่เขารับการประเมิน และหากขอมูลรายชื่อดังกลาวยังไมเพียงพอสําหรับการ
เก็บขอมูล ผูรับจางสํารวจขอมูลฯ/ที่ปรึกษาอาจขอขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงาน เพื่อใหจํานวนตัวอยางที่ใชใน
การเก็บขอมูลของแตละหนวยงานเปนไปตามหลักวิชาการ โดยสํานักงาน ป.ป.ช. จะดําเนินการแจงรายชื่อ
ผูรับจางสํารวจขอมูลฯ/ที่ปรึกษาใหทราบในโอกาสตอไป
ในการนี้ สํ านั กงานอธิ การบดี ไ ด พิ จ ารณาแล ว และได ม อบหมายหน ว ยงานในสํ านั กงาน
อธิการบดีเป นผูรับ ผิดชอบสําหรั บการประเมิ นคุณธรรมและความโปร งใสในการดําเนิน งานของหน วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแนวทางการ
จัดเก็บขอมูล ดังนี้
1. การจัด เก็ บข อมู ลเจาหน าที่ ภายในของหน วยงานที่ เข ารั บการประเมิน ตามแบบสํารวจ
ความคิ ด เห็ น Internal ได ม อบหมายให ก องการเจ า หน า ที่ ต รวจสอบจํ า นวนบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัย และมีอายุการทํางานไมนอยกวา 1 ป เพื่อจัดเตรียมขอมูลเจาหนาที่สําหรับใชในการสํารวจตาม
แบบสํารวจความคิ ดเห็น Internal จํานวนอยางน อย 300 รายชื่อ โดยจะต องมีการกระจายครอบคลุ ม
ทุกประเภทและระดับ รวมทั้งมีสัดสวนตามจํานวนของเจาหนาที่ในแตละประเภทและระดับ
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ทั้งนี้ กองการเจาหนาที่ไดจัดทําขอมูลจํานวนเจาหนาที่สําหรับใชในการสํารวจตามแบบ
สํารวจความคิดเห็น Internal จํานวน 300 รายชื่อ กระจายครอบคลุมทุกประเภทและระดับ และกระจายตาม
คณะวิชา/หนวยงานแลว
2. การจัดเก็บขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานที่เขารับการประเมินตาม
แบบสํารวจความคิดเห็น External มอบหมายใหงานพัสดุ กองคลัง งานพัสดุ กองงานวิทยาเขต และงานพัสดุ
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี จั ดเตรี ย มข อมู ล ผูรั บบริการและผูมีส วนได สว นเสี ยของหนว ยงาน
ซึ่งประกอบดวยบุคคลภายนอกหนวยงาน/นิติ บุคคล/บริษัท/ห างราน/หนวยงานภาครัฐอื่นๆ ที่ เป นผูมารั บ
บริการ/เปนผูมีสวนไดสวนเสีย (คูสัญญา ผูซื้อซอง ผูยื่นซอง ผูไดรับการคัดเลือก รวมถึงผูไมไดรับการคัดเลือก)
ทั้งนี้ เห็นควรเสนอไปยังคณะวิชา/หนวยงานเพื่อจัดเตรียมขอมูลดังกลาวดวย
3. การจัดเก็บขอมูลเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบขอคําถามตามแบบสํารวจใชหลักฐาน
เชิงประจักษ (Evidence-Based) ไดมอบหมายใหกองแผนงานและสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเปน
หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการรวบรวมข อ มู ล เอกสาร/หลั ก ฐานดั งกล า วในภาพรวมของมหาวิ ท ยาลั ย
โดยกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเอกสาร/หลักฐานตามประเด็นคําถาม 7 ประเด็น ดังนี้
3.1 การใหและเปดเผยขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง (EB1 - EB3) ไดมอบหมายใหงานพัสดุ
กองคลัง เปนผูรับผิดชอบหลักในการรวบรวมขอมูลเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบขอคําถาม โดยมีงานพัสดุ
กองงานวิทยาเขต และงานพัสดุ สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนผู รับผิดชอบรวม 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 พรอมทั้งจัดทําแผนผังการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน
3.4 การตอตานการทุจริตในองคกร (EB9) ไดมอบหมายใหกองบริการการศึกษาซึ่งเปน
ฝายเลขานุการในคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูรับผิดชอบหลักตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้ง
พรอมนี้ไดมอบหมายงานพัสดุ กองคลัง ชวยดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางอีกทางหนึ่งดวย
ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย จะจั ด ทํ า หนั ง สื อ ไปยั ง คณะวิ ช า/หน ว ยงาน เพื่ อ ให จั ด เตรี ย มข อ มู ล
รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.5.2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําโครงรางองคกร (Organizational
Profile : OP)

สรุปเรื่อง

ดว ยสํ านั กงานประกัน คุณภาพการศึกษาไดกําหนดจัด โครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติ การ เรื่ อง
การจัดทําโครงรางองคกร (Organizational Profile : OP) ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 และ
ครั้งที่ 2 ในวันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2559 ระหวางเวลา 08.45-16.30 น. ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิง
อุปถัมภ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจในภาพรวมเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
เปนเลิศ (EdPEx) และแนวทางในการเขียนโครงรางองคกร (OP) เพื่อนําไปสูการจัดทําโครงรางองคกรของ
หนวยงานตอไป ทั้งนี้ กําหนดใหผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูบริหารจากคณะวิชา/หนวยงาน หรือผูแทน
และผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 120 คน โดยไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย
แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย กรรมการผูอํานวยการศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอความรวมมือคณะวิชา/หนวยงาน ใหผูบริหารหรือผูแทน และ
ผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาเขารวมโครงการดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 2.5.3
สรุปเรื่อง

แนวทางการดําเนินการประเมินการสอน เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 15
มกราคม 2553 และครั้ง ที่ 2/2553 เมื่อ วัน ที ่ 12 กุมภาพัน ธ 2553 ไดใหค วามเห็น ชอบในหลักการของ
แนวทางการดํ า เนิน การประเมิน การสอน เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคํ า สอน และได กํ า หนด
แนวทางการดําเนินการประเมินการสอน เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน เพื่อใหคณะวิชาตางๆ
ถือเปนแนวปฏิบัติตอไป นั้น
ในการนี้ เพื่อใหการดํ าเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ไดมีมติให
ปรับองคประกอบของคณะทํางานใน ขอ 2 คณะกรรมการประจําคณะอาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาที่
รวบรวมขอมูลจากเอกสารคําสอน หรือเอกสารประกอบการสอน หรือการปฏิบัติการสอนหรือผลการประเมิน
ของนักศึ กษาเพื่ อประกอบการพิ จารณาของคณะกรรมการประจําคณะ โดยองคป ระกอบของคณะทํางาน
ประกอบดวย
จาก “(ก) คณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมาย เปนประธาน
(ข) อาจารย ใ นสาขาที่ เ กี่ ย วข อ งภายในหรื อ ภายนอกคณะวิ ช า หรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมกันจํานวนไมนอยกวา 3 คน เปนคณะทํางาน”
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เปน “(ก) คณบดีหรือรองคณบดีฝายวิชาการ เปนประธาน
(ข) อาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญ หรือสอดคลองในสาขาวิชาเดียวกันกับผูขอ
กําหนดตํ าแหน งภายในหรื อภายนอกคณะวิ ช า หรื อภายนอกมหาวิ ทยาลั ย รวมกั น ไม น อยกว า 3 คน เป น
คณะทํางาน”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ ป ระชุ มรั บ ทราบ และมี ขอ เสนอหารื อต อคณะกรรมการพิ จ ารณาตํ าแหน งทางวิ ช าการ
(กพว.) เพื่อปรับองคประกอบของคณะทํางานใน ขอ 2 คณะกรรมการประจําคณะอาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
ทําหนาที่รวบรวมขอมูลจากเอกสารคําสอน หรือเอกสารประกอบการสอน หรือการปฏิบัติการสอนหรือผลการ
ประเมิ น ของนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของคณะกรรมการประจํ า คณะ โดยองค ป ระกอบของ
คณะทํางานประกอบดวย เปนดังนี้
“(ก) คณบดี หรือรองคณบดีที่ดูแลงานดานวิชาการ หรือผูชวยคณบดีที่ดูแลงานดานวิชาการ
เปนประธาน
(ข) อาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญ หรือสอดคลองในสาขาวิช าที่สัมพันธกันกับสาขาที่
ผู ขอกํ า หนดตํ า แหน งภายในหรื อภายนอกคณะวิ ช า หรื อภายนอกมหาวิ ทยาลั ย รวมกั น ไม น อยกว า 3 คน
เปนคณะทํางาน”
และใหนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 2.5.4

สรุปเรื่อง

ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหอสมุด รอบที่ 2 (ธันวาคม 2558
- กุ ม ภาพั น ธ 2559) ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2558 สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามทีส่ ํานักหอสมุดกลางไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2558 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขพัฒนางานของสํานักหอสมุดกลางใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถดําเนินงานไดอยางบรรลุเปาหมายสูงสุดและสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยแบงระยะเวลาการสํารวจเปนปการศึกษาละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหวางเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2558 และ
รอบที่ 2 ระหวางเดือนธันวาคม 2558 - กุมภาพันธ 2559 นั้น
ในการนี้ สํานักหอสมุดกลางไดรายงานผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหอสมุด รอบที่
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. กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
มีคาเฉลี่ย 4.22 ระดับความพึงพอใจมาก
4. กายภาพที่เหมาะสม
มีคาเฉลี่ย 3.99 ระดับความพึงพอใจมาก
5. สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน
มีคาเฉลี่ย 3.92 ระดับความพึงพอใจมาก
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6. ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 4.04 ระดับความพึงพอใจมาก
7. การประชาสัมพันธ
มีคาเฉลี่ย 3.96 ระดับความพึงพอใจมาก
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรระบุ คาความถี่ ของขอเสนอแนะแต ล ะข อ เพื่อจัด ลําดั บความสํ าคัญเร งด ว นในการ
ปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนสะทอนความตองการของผูรับบริการที่แทจริง
2. ควรพิจารณาจัดทําหนังสือออนไลนเพื่อลดปริมาณการจัดซื้อหนังสือ และเพิ่มความสะดวก
ตอผูรับบริการ
3. ควรมีการประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบหากมีการปรับปรุงงานในสวนตางๆ เชน การ
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนตน
ระเบียบวาระที่ 2.5.5

โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ และแผนการดําเนินงาน

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 จํานวน
714 ล า นบาท เพื่ อ ใช ใ นการดํ า เนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วั ง ท า พระ แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นั้น
ในการนี้ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบแผนการ
มอบพื้นที่เพื่อกอสรางอาคารและแผนการเขาใชอาคารเมื่อแลวเสร็จ โดยไดกําหนดแผนเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่

บริเวณพื้นที่ / อาคาร

ระยะเวลากอสราง
(เดือน)

วันสงมอบพื้นที่
(โดยประมาณ)

วันเขาใชอาคาร
หลังงานแลวเสร็จ

1

-

อาคารศูนยรวม 3
อาคารมัณฑนศิลป
อาคารจิตรกรรม 3
Landscape 5, 6, 7
Infrastructure I
อาคารสถาปตยกรรม
อาคารโบราณคดี
อาคารทัศนศิลป
Infrastructure II

6
6
6
10
5
8
5.5
9
10

1 พ.ค. 59
1 พ.ค. 59
1 ส.ค. 59
1 มิ.ย. 59
1 ก.ค. 59
1 ส.ค. 59
15 ก.ค. 59
1 ส.ค. 59
1 ธ.ค. 59

31 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
31 ม.ค. 60
31 มี.ค. 60
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
อาคารชมรม/สโมสร
Landscape 3, 4

7
12
3
6

1 ม.ค. 60
1 ม.ค. 60
1 มี.ค. 60
1 เม.ย. 60

31 ก.ค. 60
31 ธ.ค. 60
31 พ.ค. 60
31 ธ.ค. 60

10
ขั้นตอนที่
3

บริเวณพื้นที่ / อาคาร
- อาคารอนุรักษ
- อาคารศูนยขอมูลศิลปฯ
และการออกแบบ
- หอสมุดและ สนง.อธิการบดี
- Landscape 1, 2, 8, 9
- Broadcast
- Infrastructure III

ระยะเวลากอสราง
(เดือน)

วันสงมอบพื้นที่
(โดยประมาณ)

วันเขาใชอาคาร
หลังงานแลวเสร็จ

8
9

1 ธ.ค. 60
1 ก.พ. 61

31 ก.ค. 61
31 ต.ค. 61

12
10
4
7

1 พ.ย. 60
1 พ.ย. 60
1 มิ.ย. 61
1 ม.ค. 61

31 ต.ค. 61
31 ส.ค. 61
30 ก.ย. 61
31 ก.ค. 61

ทั้ ง นี้ ผู รั บ จ า งจะต อ งเข า ดํ า เนิ น การก อ สร า งอาคารตามขั้ น ตอนและช ว งเวลาที่ กํ า หนด
โดยประมาณ พรอมทั้งจัดทําแผนการกอสรางใหสอดคลองกับชวงเวลาเขาใชพื้นที่ดังกลาว และจะตองเสนอ
แบบรายละเอียดการกั้นรั้วชั่วคราวเพื่อกันพื้นที่กอสรางใหชัดเจน รวมทั้งจัดใหมีเสนทางการสัญจรที่สะดวก
และปลอดภั ย ภายในมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อความปลอดภั ย ของนั กศึ กษาและบุ ค ลากรของมหาวิ ทยาลั ย อย า ง
เครงครัด ตลอดจนจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยกํากับดูแลทั้งดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมอยาง
ใกลชิด
อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะประสานงานกับกรุงเทพมหานครในการจัดหาพื้นที่จอดรถเพื่ออํานวย
ความสะดวกแก บุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย และจะประชาสั มพั น ธ ร ายละเอี ย ดการดํ าเนิ น การดั งกล าวให
ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรั บทราบ ทั้งนี้ มอบหมายใหรองอธิ การบดีฝ ายวิ ชาการและคณบดี คณะวิชาที่
เกี่ยวของพิจารณาและประสานงานเกี่ยวกับการปรับตารางการเรียนการสอน รวมทั้งการใชหองเรียนและหอง
คอมพิวเตอรตอไป
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

ด ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
ขอเปดรายวิชาใหมเพิ่มในหมวดวิชาเลือก จํานวน 9 รายวิชา คือ
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ผลิตภัณฑอาหาร

1. รายวิชา 612 525 การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละกลยุ ท ธ สํ า หรั บ ตลาดส ง ออก

2. รายวิชา 612 533 การวัดสมรรถนะ การประเมิน และการวิเคราะหองคกร
3. รายวิชา 612 534 การจัดการสําหรับเทคโนโลยีอาหาร
4. รายวิชา 612 535 การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและการตัดสินใจเพื่อการจัดการ
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 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย 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
สังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้
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 กิ่งแกว
5. อาจารยสิปปวิชญ กิ่งแกว
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ
โดยเริ่ มใช ตั้ งแต เดื อนมี น าคม 2559 เป น ต นไป ซึ่ งที่ป ระชุ มคณะกรรมการวิ ช าการครั้ งที่
7/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบการปรั บปรุ ง หลั กสู ตรอั กษรศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรทีม่ ีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.1.4
ระเบียบวาระที่ 4.1.4.1

การปดหลักสูตร
การปดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ฉบับป
พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2552 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ไดใหความ
เห็ น ชอบในหลั ก การในแนวทางและขั้ น ตอนในการป ด หลั ก สู ต ร และได ผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 แลวนั้น
บัดนี้ คณะศึกษาศาสตรไดเสนอขอปดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ฉบับป พ.ศ. 2558 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป เพื่อใหการบริหารงานหลักสูตรเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยเหตุผลในการขอปดหลักสูตรครั้งนี้ เนื่องจาก
อาจารยประจําหลักสูตรเกษียณอายุราชการ และไมสามารถหาอาจารยทดแทนได ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ น ชอบการป ด หลั กสู ต รศึ กษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2558 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.4.2

การปดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2552 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ไดใหความ
เห็ น ชอบในหลั ก การในแนวทางและขั้ น ตอนในการป ด หลั ก สู ต ร และได ผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 แลวนั้น
บัดนี้ คณะศึกษาศาสตรไดเสนอขอปดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การศึ ก ษาพิ เ ศษ ฉบั บ ป พ.ศ. 2556 ตั้ ง แต ภ าคการศึ ก ษาต น ป ก ารศึ ก ษา 2559 เป น ต น ไป เพื่ อ ให ก าร
บริหารงานหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยเหตุผลในการขอปด
หลั ก สู ต รครั้ ง นี้ เนื่ อ งจากอาจารย ป ระจํ า หลั กสู ต รเกษี ย ณอายุ ร าชการ ไม ส ามารถหาอาจารย ทดแทนได
และหลักสูตรดังกลาวไมไดมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2556 (ตั้งแตเปดหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ น ชอบการป ด หลั กสู ต รศึ กษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.5

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.2

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เกี่ยวของ
กับการเรียนการสอนในสวนของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2)

สรุปเรื่อง

ตามมติ ที่ป ระชุ มคณบดี ครั้ งที่ 21/2557 เมื่ อ วั น อั งคารที่ 28 ตุ ล าคม 2557 ได รั บ ทราบ
รูปแบบการจัดทําประกาศกําหนดอัตราคาใชจายตามระเบีย บมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จํานวน 2 รูปแบบ โดยใหใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
แตละคณะวิชาตอไป นั้น
ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2)
ตามขอ 13 ของระเบียบดังกลาว ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบ (ร าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร เรื่ อง
กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ฉบับที่ 2) และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2
ระเบียบวาระที่ 4.4.2.1

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร
คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)
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ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
แผนการจั ด การความรู ค ณะวิ ชา/หน วยงาน มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร และ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูคณะวิชา/หนวยงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558/ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
การดํ า เนิ น งานรอบ 6 เดื อน (1 สิ งหาคม 2558 - 31 มกราคม 2559 /
1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการจัดทํา แผนการจัดการความรู
ประจํ าปการศึกษา 2558/ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให สอดคลองตามแผนกลยุทธ แผนการจัด การความรู
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558/ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และกํากับติดตามการดําเนินการ
จัดการความรูของคณะวิชา/หนวยงานในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน นั้น
เพื่อใหการกํากับติดตามการดําเนินการจัดการความรูของคณะวิชา/หนวยงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย และนําขอมูลดังกลาวประกอบการเขียนรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดรายงานความกาวหนาของแผนการจัดการความรูคณะวิชา/หนวยงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการจั ด การความรู ค ณะวิ ช า/หน ว ยงาน
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
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ให ความเห็น ชอบแผนการจัดการความรู คณะวิ ชา/หน วยงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการจั ด การความรู ค ณะวิ ช า/หน ว ยงาน
มหาวิ ทยาลั ย ศิล ปากร ประจํ าป การศึกษา 2558/ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 การดํ าเนิน งานรอบ 6 เดื อน
(1 สิ งหาคม 2558 - 31 มกราคม 2559 / 1 ตุล าคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) ตามที่สํานักงานประกั น
คุณภาพการศึกษาเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.5.2
สรุปเรื่อง

รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ
ของอาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหอาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิ มพ ไปปฏิ บั ติ งานเพื่ อเพิ่ มพู น ความรู ทางวิ ช าการเพื่ อเขี ย นตํ าราเรื่ อง “หิ น กั บ งานประติ มากรรมใน
ศตวรรษที่ 21” โดยมี กํา หนดระยะเวลา 1 ป ตั้ งแต วั น ที่ 1 มกราคม 2558 ถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558
และที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ไดมีมติ ใหความเห็นชอบการขยายเวลา
การสงรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณของอาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 นั้น
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ในการนี้ อาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ และรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการแลวเมื่อวันที่ 4 มกราคม
2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการฉบับสมบูรณของอาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Chiba University ประเทศญี่ปุน

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะเภสัชศาสตรไดจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Chiba University
ประเทศญี่ปุน เพื่อสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยทางวิชาการและเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา ซึ่งขอตกลงดังกลาวมีระยะเวลา 5 ป และไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นั้น
ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรมีความประสงคจะตอสัญญาขอตกลงความรวมมือดังกลาวไปอีก
เป น ระยะเวลา 5 ป นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ 3 มี น าคม 2559 เป น ต น ไป ซึ่ ง ข อ ตกลงดั ง กล า วเป น ข อ ตกลงระดั บ
มหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี โดยคณะเภสัชศาสตรไดเสนอเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบเสนอเพื่ อประกอบการพิ จ ารณาการจั ด ทํ าข อ ตกลงความร ว มมื อ กั บ ต า งประเทศ
(MOU และ MOA)
2. MOU ฉบับตออายุขอตกลง พรอมทั้งฉบับภาษาไทย
3. MOU ฉบับเดิม พรอมทั้งฉบับภาษาไทย
ทั้ งนี้ ได ผ า นการเวี ย นขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการดํ าเนิ น งานด า นวิ เ ทศสั ม พั น ธ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และงานวิเทศสัมพันธไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเงื่อนไขการตออายุ
ขอตกลง จาก “อัตโนมัติทุก 5 ป” เปน “มีระยะเวลาสิ้นสุด” พรอมทั้งใหมีการทบทวนการตออายุขอตกลง
ทุกๆ 5 ป ไปยังคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ
อนึ่ง เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนทีจ่ ะดําเนินการตอไป
มติ
ที่ประชุ มไดพิจ ารณาแลว มี มติ ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรว มมื อทางวิ ช าการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chiba University ประเทศญี่ปุน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.5.4

รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา หล อยื น ยง คณะวิ ศวกรรมศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา หลอยืนยง คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเขียนเอกสารคําสอนประกอบ
การเรียนการสอนในรายวิชา 620 333 วัสดุและอุปกรณกึ่งตัวนํา โดยมีกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่
14 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นั้น
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา หลอยืนยง ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2559
ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพู น
ความรู ทางวิ ช าการ ครั้ งที่ 1 ของ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.วรดา หล อยื น ยง คณะวิ ศวกรรมศาสตร และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระเบียบวาระที่ 4.5.5
สรุปเรื่อง

การเสนอรายชื่อ นักวิ ชาการภายนอกเพื่อตอบแบบสํารวจ QS Global
Academic Survey 2016

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายในการผลักดันอันดับมหาวิทยาลัยศิลปากรใน QS World
University Rankings ซึ่งคะแนนที่สําคัญสวนหนึ่งมาจาก Academic Survey โดยขณะนี้ QS Intelligence
Unit ไดกําลังจัดทํา QS Global Academic Survey 2016 นั้น
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการจัดทํา QS Global Academic Survey 2016 ของ
มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากรเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อยและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ กองบริ การการศึ กษาจึ ง ประสงค ให
คณะวิชาตางๆ เสนอรายชื่อนักวิชาการภายนอกที่มีทัศนคติที่ดีกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนผูตอบแบบสํารวจ
ดังกลาวภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหคณะวิชาเสนอรายชื่อนักวิชาการภายนอกเพื่อ
ตอบแบบสํารวจ QS Global Academic Survey 2016 ตามแบบฟอรมที่กองบริการการศึกษาเสนอ
และสงมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ทั้งนี้ หากคณะวิชามีขอสงสัย/ขอเสนอแนะ ขอใหแจงไปยังผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
ปดประชุมเวลา 11.25 น.
(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

