รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 11/2559
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
…………….………………..

ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ผศ.ชัยชาญ
รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย์
อ.ปัญจพล
รศ.ดร.วศิน
รศ.วัฒนา
อ.อํามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ์
ผศ.ดร.วรางคณา
ผศ.ดร.มาเรียม
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน์
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดําริห์
อ.มานพ
รศ.ดร.เกษร
ผศ.ฉัตรชัย
ผศ.ดร.ศักดิพันธ์
ผศ.ดร.อริศร์
อ.ดร.ปรมพร
อ.บุญเพชร

ถาวรเวช
เขียววิชัย
ลักษณบุญส่ง
อรรถลังรอง
เหล่าพูนพัฒน์
อิงคพัฒนากุล
เกาศัลย์
ชูสุวรรณ
ด่านกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
นิพัทธ์สุขกิจ
นิลพันธุ์
อยู่ยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
บรรณวิทยกิจ
เอี่ยมสะอาด
จันทร์ศิริ
เผ่าทองจีน
ตันวิมลรัตน์
เทียนประเสริฐ
ศิริกุลชยานนท์
พึ่งย้อย

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อํานวยการหอศิลป์
กรรมการสภาคณาจารย์ แทนประธานสภาคณาจารย์

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference
1.
2.
3.
4.

ผศ.ดาวลอย
อ.ดร.ภวพล
รศ.ดร.พิทักษ์
ผศ.ดร.อมรินทร์

กาญจนมณีเสถียร
คงชุม
ศิริวงศ์
เทวตา

รองอธิการบดี เพชรบุรี
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี)
รักษาราชการแทนคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.สยุมพร

กาษรสุวรรณ

2. อ.ดร.สุภาพ

เกิดแสง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.พีรพัฒน์

ยางกลาง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

1. ศ.ถาวร
2. ผศ.ดร.สมพิศ

โกอุดมวิทย์
ขัตติยพิกุล

3. รศ.ดร.ปานใจ
4. รศ.ดร.บุญศรี

ธารทัศนวงศ์
จงเสรีจิตต์

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และกิจการพิเศษ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์

ผู้ไม่มาประชุม
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปิดประชุมเวลา 10.20 น.
เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2559
เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2559
เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ ได้
เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะพลศึกษา ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 โดยมี
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยูนนานให้การต้อนรับ
2. คณะมัณฑนศิลป์กําหนดจัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 46 ประจําปีการศึกษา 2558
“สังเคราะห์แสง : DEC Graduate Exhibition 2016” และนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง
อเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) กําหนดเปิดนิทรรศการในวันที่ 31
พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น. โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธี จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการในวัน-เวลา-สถานที่ดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบพระราชบัญญัติ/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบด้านวิชาการ
ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ์ ป ระสงค์ ข อแก้ ไ ขค่ า ระดั บ ผลการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 215 251 ศิลปะเปรียบเทียบ กลุ่ม 1 และ
กลุ่ม 2 ของนักศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 24 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนน ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

4
ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ด้ วยสํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) ได้ รั บแจ้ งจากสํ านั กราชเลขาธิ การว่ า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กําหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์
มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวน
ประมาณ 7,108 คน ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม
ในการนี้ สกอ. ได้ขอให้มหาวิทยาลัยศิลปากรติดต่อกับกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง และ
กรมราชองครักษ์เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทํากําหนดการแล้วจัดส่งพร้อมด้วยสําเนาคํากราบบังคมทูล และร่าง
พระราโชวาทไปยังสํานักราชเลขาธิการ ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ทั้งนี้ รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งจาก สกอ.
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.2

รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการพิจารณาการรับมอบที่ดินที่มีผู้อุทิศ
ให้แก่มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 23/2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ได้รับทราบการรับ
บริจาคที่ดินตามโฉนดเลขที่ 8473 หน้าสํารวจ 2762 ระวาง 4935 IV 6290 เนื้อที่ประมาณ 117 ไร่ 3 งาน 50
4/10 ตารางวา อยู่ที่ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันสําหรับเป็นที่ทางสาธารณประโยชน์ โดยไม่มีค่าตอบแทนและเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งเห็นชอบให้
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการรับมอบที่ดินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการรับมอบที่ดินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยได้เสนอ
ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบรายงานความก้ า วหน้ า ในการดํ า เนิ น การพิ จ ารณาการรั บ มอบที่ ดิ น ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ แ ก่
มหาวิทยาลัย ซึ่งนายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดังกล่าว) ได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นดังนี้
1. ควรดําเนินการให้ผู้อุทิศทําหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ของการอุทิศครั้งนี้ให้ชัดเจนว่า “อุทิศ
ให้เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย โดยในกรณีจําเป็นผู้อุทิศมีวัตถุประสงค์ให้
มหาวิทยาลัยจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” เพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 12 และร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... (2559) มาตรา 14 (1) วรรคสอง และมาตรา 19

5
2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางปฏิบัติกรณีมีผู้อุทิศอสังหาริมทรัพย์ให้แก่มหาวิทยาลัยให้
ชัดเจน รัดกุม สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ทางราชการ
กําหนด แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติดังกล่าวต่อไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2.5.3

(ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จํากัด

สรุปเรื่อง
ตามที่หน่วยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ Parabolic Greenhouse จนสามารถนําไปใช้งานภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท โคเวสโตร
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อดําเนินการเผยแพร่เครื่องอบแห้งดังกล่าวให้แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ระดับ
ของผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี และระดับของผู้ลงนามของบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย)
จํากัด คือ Director ข้อตกลงมีกําหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามและจะยืดอายุโดยอัตโนมัติอีก 1 ปี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ทั้ ง นี้ มอบหมายให้ ง านวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ป ระสานงานกั บ กองนิ ติ ก ารเพื่ อ
ตรวจสอบประเด็นทางกฎหมาย (ถ้ามี) ใน (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทุกฉบับ
ก่อนดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2.5.4

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกัน
อุ บั ติ เ หตุ ก ลุ่ ม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ปีการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
ด้วยกองกิจการนักศึกษาได้มีประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก
บริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 โดยที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้ดําเนินการทําสัญญาประกันอุบัติเหตุกลุ่มสําหรับนักเรียน
นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 โดยอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับนักเรียนและ
นักศึกษาเป็นเงิน 200 บาท/คน/ปี
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มผี ลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับปี พ.ศ. 2555

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะศึ ก ษาศาสตร์ ป ระสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจําหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก*
1. อาจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก*
2. อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล*
2. อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล*
3. อาจารย์กมลรัตน์ หนูสวี
3. อาจารย์ ดร.ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ
4. อาจารย์อัยรัสต์ แกสมาน
4. อาจารย์อัยรัสต์ แกสมาน
5. อาจารย์นรินทรา จันทศร
5. อาจารย์นรินทรา จันทศร
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่
กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้ ว มี มติ ให้ ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวทิ ยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี*
1. อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เตโชวิศาล*
2. รองศาสตราจารย์ พันตํารวจเอก ดร.นพรุจ ศักดิ์ศิร*ิ
3. ศาสตราจารย์ พันตํารวจเอก นพ.อุทัย ตีระวนินทร* 3. รองศาสตราจารย์ พันตํารวจเอกพงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์*
4. รองศาสตราจารย์ พันตํารวจเอกสันติ์ สุขวัจน์
4. รองศาสตราจารย์ พันตํารวจเอกวรธัช วิชชุวาณิชย์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตํารวจโท ดร.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตํารวจโท ดร.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ ตั้งแต่เดือนตุล าคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่ งที่ ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ งที่
19/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ ม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม
ฉบับปี พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะวิ ท ยาศาสตร์ ป ระสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม ฉบับปี พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี*
1. อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี*
2. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง*
2. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตํารวจโท ดร.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตํารวจโท ดร.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ*
4. รองศาสตราจารย์ พันตํารวจเอกสันติ์ สุขวัจน์
4. รองศาสตราจารย์ พันตํารวจเอกวรธัช วิชชุวาณิชย์
5. ศาสตราจารย์ พันตํารวจเอก นพ.อุทัย ตีระวนินทร
5. รองศาสตราจารย์ พันตํารวจเอกพงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุล าคม 2558 เป็นต้ นไป ซึ่ งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
19/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุม พิ จ ารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้ ว มี มติ ให้ ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม ฉบับปี พ.ศ. 2557 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มผี ลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การเปิดหลักสูตรใหม่
โครงการเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทาง
สุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยกําหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และกําหนดรับนักศึกษาปีละ 20 คน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 ได้อนุมัติ
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ ม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการดําเนินการโครงการหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ในลักษณะโครงการพิเศษ
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปิดหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 4.2

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ร่าง) ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
(ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อ ง การเลื่ อ นวั น ส่ ง รายงานผล
การศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจําปีการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปี
การศึกษา 2559 ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ได้กําหนดให้วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เป็นวัน
สุดท้ายที่คณะส่งรายงานผลการศึกษาให้กองบริการการศึกษา นั้น
เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันชดเชยวันสิ้นปีและวันปีใหม่ กองบริการการศึกษาจึงได้จัดทํา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การเลื่อนวันส่งรายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจําปี
การศึกษา 2559 โดยเลื่อนวันสุดท้ายที่คณะส่งรายงานผลการศึกษาให้กองบริการการศึกษาเป็นวันพุธที่ 4
มกราคม 2560
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
การเลื่อนวันส่งรายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจําปีการศึกษา 2559 และให้นําเสนออธิการบดี
ลงนามประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ได้ให้ความเห็นชอบตามที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอกําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี พ.ศ. 2559 โดยกําหนดให้
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง จะทําให้เกิด
การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจ 4 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว นั้น
เพื่อให้การดําเนินงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
กองบริการการศึกษาจึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558 โดยเปลี่ยนแปลงวันถอนวิชาเรียนที่กองบริการการศึกษา โดยที่
รายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ W ของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา 2558 เป็นวันอังคารที่ 14
มิถุนายน - วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุม พิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558 และให้นําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2
ระเบียบวาระที่ 4.4.2.1

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
รายงานการประมวลผลการปฏิ บั ติ ง านของหั ว หน้ า ภาควิ ช าเทคโนโลยี
ชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอืน่ ๆ
การติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่
1 สิงหาคม 2558 - 30 เมษายน 2559)

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 และ
ที่ประชุ มคณบดี ครั้งที่ 22/2558 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาดังกล่าว และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งขอให้คณะวิชา/หน่วยงานพิจารณาปรับปรุง
และวางแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป นั้น
ในการนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 - 30 เมษายน 2559) สํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาได้ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1
สิงหาคม 2558 - 30 เมษายน 2559) ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ

11
ระเบียบวาระที่ 4.5.2

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ข้อ 10.1 กําหนดว่า “อาจารย์ประจํา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน” โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (เฉพาะอาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก) ที่ดูแลนักศึกษาจํานวน 6-10 คน ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจํานวนทั้งสิ้น 333 ราย นั้น
เนื่ อ งจากคณะวิ ช าได้ เ สนอรายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) จํานวนทั้งสิ้น 2 ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีม ติให้ความเห็นชอบรายชื่ ออาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์ของ
นั กศึ กษาระดับบั ณฑิ ตศึ กษา (เพิ่มเติ ม) จํ า นวน 2 ราย ตามที่ บั ณ ฑิต วิ ท ยาลั ย เสนอ และให้นํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายและให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ได้รับทราบตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ม อบหมายให้ ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ รั บ ผิ ด ชอบโครงการพั ฒ นาระบบโครงข่ า ยและให้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคม และได้ ล งนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายและให้บริการ
โทรคมนาคมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจและการบริหารจัดการองค์กรโดยดําเนินการภายใต้ระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของประเทศและเป้าหมายการนําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ
อธิการบดี ระดับของผู้ลงนามของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) คือ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการตลาดและการขาย ข้อตกลงมีระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม นั้น
บัดนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได้รับทราบความต้องการในการใช้งานของ
มหาวิทยาลัย และรายละเอียดต่างๆ ในเบื้องต้น พร้อมทั้งได้เข้าสํารวจโครงข่ายภายในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและรับความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะจากคณะวิชา/หน่วยงานเพิ่มเติม จึง
ได้นําเสนอรายละเอียดต่างๆ ที่จะดําเนินการให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้
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1. การวางระบบเครือข่าย WIFI Access Point ให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
2. การวางระบบโทรศัพท์พื้นฐานภายใน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย
3. การใช้ระบบ VDO Conference เพื่อเสริมการติดต่อสื่อสาร
อนึ่ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จะนําเสนอรายละเอียดต่างๆ ตามข้อ 1 - ข้อ 3
ในการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2559 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการพัฒนาระบบโครงข่าย
และให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมของบริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จํ า กั ด (มหาชน) ในข้ อ 1 - ข้ อ 3 ตามที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอ โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาถึงความคุ้มค่าและรายละเอียดต่างๆ ให้ถี่ถ้วนก่อนการ
ตัดสินใจให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เข้าดําเนินการโครงการตามวัตถุประสงค์และความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยต่อไป
อนึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ขอขอบคุ ณ บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จํ ากั ด (มหาชน) ที่ ไ ด้ นํ า เสนอ
รายละเอียดต่างๆ ที่จะดําเนินการให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะวิชา/
หน่วยงานเพิ่มเติมในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4.5.4

โครงการทุ น อุ ด มศึก ษาเพื่ อ การพัฒ นาจัง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3
ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาได้)

สรุปเรื่อง
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ร่ ว มกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาดํ า เนิ น
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อสนับสนุนให้
เยาวชนที่มี ภูมิ ลํ าเนาในเขตพั ฒนาพิ เศษเฉพาะกิจจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้ อมยกเว้นค่าเล่าเรี ยน และ สกอ. สนั บสนุนค่ าใช้ จ่ายให้แ ก่
นักศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร นั้น
ในการนี้ สกอ. ได้ขอความอนุ เคราะห์ มายังมหาวิทยาลั ยศิ ลปากรเพื่ อพิจารณาเกี่ ยวกั บการ
สนับสนุนที่นั่งการศึกษาและการยกเว้นค่าเล่าเรียนเป็นกรณีพิเศษตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาได้) กองบริการการศึกษาจึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการสนับสนุนค่าเล่าเรียนของคณะวิชา
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยได้รวบรวมคณะวิชาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
1. คณะอักษรศาสตร์ (จํานวน 2 ราย)
 สาขาวิชาภาษาไทย
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
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สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 สาขาวิชาการแสดงศึกษา
 สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย
 สาขาวิชาปรัชญา
 สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
 สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก
2. คณะศึกษาศาสตร์
 สาขาวิชาจิตวิทยา จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 2 ราย
 สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 2 ราย
3. คณะวิทยาศาสตร์
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาสถิติ จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ราย
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 2 ราย
 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จํานวน 2 ราย
5. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา จํานวน 1 ราย
6. คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาการจัดการชุมชน จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาการตลาด จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 1 ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาได้) และเห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร แต่ไม่รวมถึง
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามหมวด 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และไม่ยกเว้นในส่วนอื่นๆ เช่น ค่าหอพักนักศึกษา เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 4.5.5

การเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และ
การกําหนดวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากข้าราชการประจํา

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 813/2557 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์พร้อมเสนอความเห็นและ
ข้อวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการ
อุทธรณ์ และร้องทุกข์ตามที่สภามหาวิทยาลั ยมอบหมาย โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 14
พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นั้น
เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7
กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประกอบด้วย
(1) ประธานซึ่งเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) กรรมการซึ่งเลือกกันเองจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์
ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
จํานวน 3 คน
(3) กรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการประจํา จํานวน 3 คน ตามวิธีการที่ที่ประชุมคณบดี
กําหนด
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านบริหารงาน
บุคคล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกด้านละ 1 คน จากการเสนอชื่อของสํานักงานอธิการบดี คณะวิชา และหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
อีกทั้ง ข้อ 8 วรรคหนึ่งและวรรคสองของข้อบังคับดังกล่าว กําหนดให้ประธานและกรรมการมี
วาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง แต่อาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกใหม่ได้ และ
ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่ภายในกําหนด 30 วัน
นับแต่วันที่กรรมการเดิมพ้นจากตําแหน่ง ในกรณีที่ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุด
เดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการชุดใหม่
ในการนี้ กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้
1. เลื อ กกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ จ ากผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง รองอธิ ก ารบดี คณบดี
ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ จํานวน 3 คน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 7 (2) ของข้อบังคับดังกล่าว
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2. กําหนดวิธีการเลือกกรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการประจํา จํานวน 3 คน เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อ 7 (3) ของข้อบังคับดังกล่าว
(วิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากข้าราชการประจํา จํานวน 3 คน ใน
คราวที่แล้วได้มาโดยมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
จากข้าราชการประจํา และคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ได้ดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และ
วิ ธีก ารเลือ กตั้ง กรรมการอุท ธรณ์แ ละร้ องทุ กข์จ ากข้ าราชการประจํา ตํ าแหน่ง ประเภทผู้บริ หาร และจาก
ข้าราชการการสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยการกําหนดรับสมัครผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และเนื่องจากมี
ผู้สมัครในแต่ละประเภทครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์จากข้าราชการประจํา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
จากข้าราชการประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์จากข้าราชการการสายวิชาการและสายสนับสนุน แล้ว จึงให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวเป็น
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากข้าราชการประจําตามประเภทดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งอีก)
อนึ่ง การได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ และด้าน
บริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกด้านละ 1 คน กองนิติการเสนอให้เวียนไปยังสํานักงานอธิการบดี
คณะวิชา และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยเสนอชื่อด้านละไม่เกิน 1 คน เพื่อให้
เป็นไปตามข้อ 7 (4) ของข้อบังคับดังกล่าว
(วิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในคราว
ที่แล้วได้มาโดยมหาวิทยาลัยได้เวียนแจ้งให้สํานักงานอธิการบดี คณะวิชา และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ และด้าน
บริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกด้านละ 1 คน เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และสํานักงานอธิการบดี คณะวิชา และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะได้เสนอชื่อกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้ง 3 ด้านให้แก่
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณารายชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้ง 3 ด้าน
ดังกล่าว)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. เห็ นชอบให้แ ต่งตั้งกรรมการอุท ธรณ์แ ละร้ องทุกข์ ซึ่งเลือกกันเองจากผู้ดํารงตําแหน่ง
รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จํานวน 3 คน โดยประกอบด้วย
(1) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล)
(2) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์)
(3) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามข้อ 7 (2) ครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการเลือกกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ (ใหม่) แทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่ครบวาระนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2556
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2. เห็นชอบให้ถอนวาระในส่วนของการกําหนดวิธีการเลือกกรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการ
ประจํา ตามที่กองนิติการได้แจ้งความประสงค์ต่อที่ประชุมเพื่อนํากลับไปจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา
ของที่ประชุมครั้งต่อไป
3. มอบหมายให้กองนิติการเวียนไปยังสํานักงานอธิการบดี คณะวิชา และหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อให้เสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และด้านบริหารงานบุ คคล ซึ่ งเป็นบุคคลภายนอกด้ านละไม่เกิน 1 คน เพื่อเสนอที่ ประชุมคณบดี
พิจารณารายชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้ง 3 ด้านดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 4.5.6

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปเรื่อง
ด้วยใกล้ถึงกําหนดที่มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการจัดทํางบประมาณดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย กองแผนงานได้เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาดังนี้
1. ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. หลักเกณฑ์การจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. นโยบายการจัดสรรเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้แจ้งแก้ไขจํานวนตัวเลขในส่วนของนโยบายการ
จัดสรรเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 4 ตารางที่ 2 ในส่วนของยอดรวมร้อยละที่ตั้งจริงใน
ปีงบประมาณ 2558 จาก “14.2” เป็น “22.6”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังนี้
1. ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย
ขอให้คณะวิชาดําเนินการตามปฏิทินดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย
2. หลักเกณฑ์การจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. นโยบายการจัดสรรเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้แก้ไขข้อความใน
หน้า 7 ตารางที่ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ในส่วนของร้อยละที่นําเสนอ จาก “ร้อยละ.....” เป็น “ไม่น้อยกว่าร้อยละ....”
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินได้เคยให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณของโครงการต่างๆ แล้วไม่ได้ดําเนินโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ โดยอาจมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนของโครงการ
ปิดประชุมเวลา 12.50 น.
(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ์)
ผู้จดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ได้รับรองตามที่ได้แก้ไขแล้ว

