รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 12/2559
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย
ศ.ถาวร
อ.ปญจพล
ผศ.ดร.สมพิศ
อ.อํามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
อ.มานพ
รศ.ดร.ปานใจ
ผศ.ฉัตรชัย
อ.ดร.ปรมพร
ผศ.อติวรรธน

ถาวรเวช
ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
โกอุดมวิทย
เหลาพูนพัฒน
ขัตติยพิกุล
ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
เอี่ยมสะอาด
ธารทัศนวงศ
เผาทองจีน
ศิริกุลชยานนท
วิรุฬหเพชร

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการหอศิลป
รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดาวลอย
รศ.ดร.วศิน
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.วรางคณา
ผศ.ดร.มาเรียม
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล
รศ.ดร.พิทักษ

เขียววิชัย
กาญจนมณีเสถียร
อิงคพัฒนากุล
เกาศัลย
นิพัทธสุขกิจ
นิลพันธุ
อยูยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
คงชุม
ศิริวงศ

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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12. ผศ.ดร.สุรวุฒิ

วัฒนา

13. ผศ.ดร.อริศร
14. รศ.ดร.บุญศรี

เทียนประเสริฐ
จงเสรีจิตต

รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย

คุณค้ําชู
วิรุฬหชาตะพันธ
ยางกลาง
เกิดแสง

ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

อ.ดร.นนท
อ.นภดล
ผศ.ดร.พีรพัฒน
อ.ดร.สุภาพ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน

แสงฉัตรแกว

ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี

บรรณวิทยกิจ
จันทรศิริ
ตันวิมลรัตน

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง

ผูไมมาประชุม
1. อ.ดําริห
2. รศ.ดร.เกษร
3. ผศ.ดร.ศักดิพันธ

ติดราชการ
ลากิจ
ไปราชการตางประเทศ

เปดประชุมเวลา 10.10 น.
เรื่องตางๆ ดังนี้

เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2559
เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
มติ
ที่ป ระชุมพิ จารณาแล ว มี มติ ให แก ไขรายงานการประชุ ม หน า 14 บรรทัด ที่ 3 โดยใหเ พิ่ ม
ขอความเปน “...และเห็นชอบใหยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร...”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
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ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2559
เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1
ระเบียบวาระที่ 2.1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
การแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35
“ราชมงคลธัญบุรีเกมส”

สรุปเรื่อง

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดเขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 35 “ราชมงคลธั ญ บุ รี เ กมส ” ระหว า งวั น ที่ 4-11 มิ ถุ น ายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมหาวิทยาลัยมีผลการแขงขันอยูในอันดับที่ 8 ไดรับเหรียญทอง
13 เหรี ยญ เหรี ยญเงิน 11 เหรี ยญ และเหรียญทองแดง 9 เหรี ยญ พร อมนี้ ไดแสดงความยิน ดีกับ อาจารย
ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ผูแทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับรางวัลเหรียญทอง
และเหรียญทองแดงกีฬาวายน้ํา ประเภท 50 เมตร รุนอายุ 46-50 ป ชาย ทาผีเสื้อและทากรรเชียงตามลําดับ
ในการแขงขันกีฬาดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2
ระเบียบวาระที่ 2.2.1
สรุปเรื่อง

เรื่องรับทราบพระราชบัญญัติ/ประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

ดวยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ไดมีการประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2559 ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันเสารที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป นตนไป โดยมี
สาระสํ าคัญคือ ปรับ ปรุงการบริห ารมหาวิทยาลัยศิลปากรให เปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ ไมเป นสวนราชการ
แตอยูในกํากับของรัฐ ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการเปนอิสระและมีความคลองตัว สามารถจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาจะตองคํานึงถึงความเปนอิสระ
และความเปนเลิศทางวิชาการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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มติ

ที่ประชุมรับทราบ และใหเวียนแจงคณะวิชา/หนวยงานทราบตอไป

ระเบียบวาระที่ 2.2.2

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับ
นองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง

เนื่ อ งจากการจั ด กิ จ กรรมต อนรั บ น องใหม แ ละประชุ ม เชี ย ร ใ นสถาบั น อุ ด มศึ กษาได มี การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม แมวาจะมีการจัดกิจกรรมที่มีความสรางสรรค และสถาบันอุดมศึกษาไดดูแลมาก
ยิ่งขึ้น แตยังคงเกิดเหตุการณไมพึงประสงค เชน อุบัติเหตุจากการแอบไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ การแสดง
พฤติ ก รรมที่ ไ ม เ หมาะสม รุ น แรง พู ด จาหยาบคาย การแสดงท า ทางล อ แหลม ซึ่ ง มั ก เกิ ด จากความ
รูเท าไม ถึงการณและความคึกคะนองของนั กศึกษา รวมถึงขอจํ ากั ดในการกํากั บดู แลของอาจารย ที่ปรึ กษา
ประกอบกับ ในป จจุบั นมี ชองทางการเผยแพรขอมูล ขาวสารที่ร วดเร็ว และควบคุมไดย าก ทําใหภ าพลั กษณ
ที่ปรากฏในสายตาของสาธารณชนเปนไปในเชิงลบมากกวาเชิงบวก
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัย
ใหกํากับดูแลการจัดกิจกรรมอยางเขมงวด เพื่อใหประเพณีการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรใน
สถาบันอุดมศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและธํารงไวซึ่งปณิธานที่ดีงาม มีลักษณะกิจกรรมที่สรางสรรคและ
กอใหเกิดภาพลักษณเชิงบวกแกสาธารณชน พรอมทั้งไดกําหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมตาม
ประกาศ สกอ. เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอใหคณะวิชากํากับดูแลการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุม
เชียรอยางเขมงวด โดยใหงดจัดกิจกรรมดังกลาวภายนอกมหาวิทยาลัย และควบคุมไมใหมีการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล
ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง

ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 341 355 History of French Literature I ของนักศึกษาจํานวน
1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนของอาจารยผูสอน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะโบราณคดีแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

5
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ไดมีมติเห็นชอบการกําหนด
แนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตามมติ
ที่ ป ระชุ ม คณบดี ครั้ งที่ 21/2558 เมื่ อ วั น อั งคารที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2558 ได รั บ ทราบแนวทางการจั ด ทํ า
งบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีหนังสือ ที่ ศธ 0503(4)/ว 668
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 แจงวาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ไดเห็นชอบให
ปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่สํานักงบประมาณไดขอปรับปรุง
ดังนี้
เดิม
3-20 พ.ค. 2559

ปรับปรุง
17 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2559

24 พ.ค. 2560

7 มิ.ย. 2559

2 มิ.ย. 2559

16 มิ.ย. 2559

1 ก.ย. 2559

8 ก.ย. 2559

9 ก.ย. 2559

16 ก.ย. 2559

ขั้นตอน / กิจกรรม
สํานักงบประมาณจัดพิมพรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะรั ฐ มนตรี ใ ห ค วามเห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560
และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่ อ นํ า เสนอสภานิ ติ
บัญญัติแหงชาติตอไป
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560
ในวาระที่ 1
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณร า ยจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560
ในวาระที่ 2-3
สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี นํ า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560
ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใชเปนกฎหมายตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ระเบียบวาระที่ 2.5.2
สรุปเรื่อง

เกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ไดให
ความเห็นชอบเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ และไดเสนอคณะกรรมการ
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การอุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณาเกณฑ เ ที ย บเคี ย งผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ วุ ฒิ และคุ ณ สมบั ติ ของอาจารย ป ระจํ า
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารยพิเศษ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยกําหนดคุณสมบัติของอาจารย การขอใชจํานวนปประสบการณใน
วิชาชีพการทํางาน การสอน การทําหนาที่เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรือการเปนที่ปรึกษาศิลปนิพนธ
ระดับปริญญาตรี ทดแทนคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด รวมทั้งการขอ
ไมบังคับใชขอกําหนดการสอนของอาจารยพิเศษที่ระบุไวไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2559 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการของกรณีผูทรงคุณวุฒิที่จะใชประสบการณเทียบเคียงผลงานและคุณวุฒิ โดย
1. ใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ พรอมทั้งแสดงเหตุผล
และความจํ า เป น ในการใช ป ระสบการณ เ ที ย บเคี ย งผลงานและคุ ณ วุ ฒิ ที่ผ านการพิ จ ารณากลั่ น กรองจาก
ที่ประชุมสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติ เชน
1.1 เปนศิลปนแหงชาติ หรือ
1.2 มีผลงานเปนที่ประจักษและไดรับการยอมรับในสาขาวิชาดังกลาว
1.3 ไดรับเชิญไปเสนอผลงานศิลปะในระดับนานาชาติอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
2. ใหเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิดังกลาวไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ และขึ้นทะเบียนรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเลือกใน
การทําหนาที่อาจารยในลักษณะตางๆ ได เชน อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม เปนตน โดยให
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
อนึ่ ง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบเพิ่ ม เติ ม ว า
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดหารือกับคณะวิชาที่เกี่ยวของในกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
แลวเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนัดประชุม
คณะกรรมการดังกลาวในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ หรือผูแทน
กรรมการ
3. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร หรือผูแทน
กรรมการ
4. คณบดีคณะมัณฑนศิลป หรือผูแทน
กรรมการ
5. คณบดีคณะอักษรศาสตร หรือผูแทน
กรรมการ
6. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร หรือผูแทน
กรรมการ
7. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผูแทน
กรรมการ
8. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ หรือผูแทน
กรรมการ
อีกทั้ง คณบดี คณะมั ณฑนศิ ลปได แจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติ ม ดวยวา ไดมีการนัดประชุ ม
สภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เพื่อรับทราบและพิจารณาความคืบหนาเรื่องการประกาศใช
เกณฑเทียบเคียงคุณวุฒดิ ังกลาว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และเห็ น ชอบให แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามมติ ข อง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามรายชื่อที่รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกัน
อุบัติเหตุกลุมนักเรียน นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ไดรับ
ทราบประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุมนักเรียน นักศึกษา
บุคลากร มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร ป การศึ กษา 2559 ซึ่งบริ ษัทไทยประกั น ชี วิ ต จํ ากั ด (มหาชน) ได รั บ การ
คัดเลือกใหดําเนินการทําสัญญาประกันอุบัติเหตุกลุม ดังกลาว โดยอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับนักเรียนและ
นักศึกษาเปนเงิน 200 บาท/คน/ป นั้น
เนื่องจากมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิชาอื่นที่ไดทํา
การขึ้ น ทะเบี ย นเป น นั กศึ กษา โดยชํ าระค าเบี้ ย ประกั น ภั ย อุ บั ติ เ หตุ แล ว เป น จํ า นวนเงิ น 150 บาท/คน/ป
ตามอั ต ราที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได ต กลงร ว มกั บ บริ ษั ท ผู รั บ ประกั น ภั ย ในป ก ารศึ ก ษา 2557-2558 ดั ง นั้ น
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงประสงคขอใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาเบี้ยประกันภัย
อุ บั ติ เ หตุ จ ากนั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม จํ า นวน 50 บาท/คน/ป เฉพาะนั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค เ ข า ศึ ก ษาในคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใหครบตามอัตราคาเบี้ยประกันภัย อุบัติเหตุกลุมนักเรียน
นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 ซึ่งบริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไดรับ
การคัดเลือก สําหรับนักศึกษาที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ขอใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ คาเบี้ยประกันภัย
อุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท/คน/ป
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเรียกเก็บเงินคาเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุจาก
นักศึกษาทุกคณะวิชาที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว เพิ่มเติม จํานวน 50 บาท/คน/ป แตหากมี
นักศึกษาคนใดขอลาออกกอนเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 ก็อนุมัติใหลาออกได แมจะมิไดชํา ระ
เงินคาเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่มเติม จํานวน 50 บาท/คน/ป ดังกลาว และไมถือวามีหนี้สินคางชําระ สําหรับ
นักศึกษาที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหเรียกเก็บคาเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท/คน/ป
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
สรุปเรื่อง

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556

ด ว ยคณะศึ ก ษาศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
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1. ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยเริ่ม
ใชตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 เปนตนไป ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย*
1. อาจารย ดร.จิตตรา มาคะผล*
2. รองศาสตราจารย ดร.ศิริณา จิตตจรัส*
2. รองศาสตราจารย ดร.ศิริณา จิตตจรัส*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร
4. รองศาสตราจารยสุพัตรา ชุมเกตุ
4. อาจารย ดร.พีรเทพ รุงคุณากร
5. อาจารย ดร.ศรีสวาง เลี้ยววาริณ
5. อาจารย ดร.นันทวัฒน ภัทรกรนันท*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. ขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดในหมวดที่ 4 ผลการเรี ย นรู กลยุ ท ธ ก ารสอนและ
การประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) จํานวน 22 รายวิชา โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.1

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง

ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศธุ รกิ จ (หลักสู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559) โดยกํ าหนดเป ด สอนตั้ งแต ภาคการศึ กษาต น
ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 150 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่
4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแก
ในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.2.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง

ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การออกแบบ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) โดยกํ า หนดเป ด สอนตั้ ง แต
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 200 คน ที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะ
ใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
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
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การออกแบบ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) และให นํ า เสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.3

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะโบราณคดี ได เ สนอหลั กสู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศาสตร ศิล ปะ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
และกําหนดรับนักศึกษาปละ 7 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะโบราณคดี
ไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ให ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิ ช าประวั ติ ศาสตร ศิล ปะ (หลักสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) และให นํ าเสนอคณะกรรมการกลั่ น กรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.4
สรุปเรื่อง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ดวยคณะโบราณคดีไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
และกําหนดรับนักศึกษาปละ 15 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน
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2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะโบราณคดี
ไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าประวั ติ ศาสตร ศิล ปะ (หลักสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) และให นํ าเสนอคณะกรรมการกลั่ น กรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 ดวยวิธีรับตรง

สรุปเรื่อง

ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคจะดําเนินโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน
ระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 ดวยวิธีรับตรง เพื่อให
สามารถรับนักศึกษาไดครบตามแผนการรับนักศึกษา ซึ่งการคัดเลือกนักศึกษาจะพิจารณาจากผลคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปการศึกษา 2557 หรือปการศึกษา 2558 ที่ไดรับแจงจาก
สํานักงานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) องคการมหาชน หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เปนเกณฑรวมกับการสอบสัมภาษณ โดยกําหนดรับนักศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 150 คน จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
จํานวน 10 คน
1.2 สาขาวิชาการตลาด
จํานวน 10 คน
1.3 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
จํานวน 10 คน
1.4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
จํานวน 10 คน
1.5 สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท จํานวน 80 คน
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
2.1 สาขาวิชาการจัดการชุมชน
จํานวน 10 คน
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
3.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จํานวน 10 คน
4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จํานวน 10 คน
ทั้งนี้ กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบหลักสูตรที่เปดรับและแผนการรับนักศึกษาแลว
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อนึ่ ง กองนิ ติ ก ารได รั บ แจ ง จากคณะวิ ท ยาการจั ด การว า ไม มี การจ า ยค า ตอบแทนให แ ก
คณะกรรมการที่เกี่ยวกับการคัดเลือกแตอยางใด จึงไมมีการกําหนดอัตราคาใชจายในสวนของคาตอบแทน
ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีตามความในขอ 23
ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน
ระดับปริ ญญาบั ณฑิ ต คณะวิ ทยาการจัดการ มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร ปการศึกษา 2559 ดวยวิ ธีรั บตรง ตามที่
คณะวิทยาการจัดการเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.2

โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําป
การศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง

ตามมติ ที่ป ระชุ มคณบดี ครั้ งที่ 3/2559 เมื่ อวัน อั งคารที่ 9 กุ มภาพั น ธ 2559 ได ให ความ
เห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําปการศึกษา 2560 นั้น
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุต สาหกรรมประสงคดําเนิน โครงการสอบ
คัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับ
นักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําปการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ดังนี้
หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ
(รอบแรก)

จํานวนรับ
(รอบสอง)

รวมจํานวนรับ
(รอบแรกและรอบสอง)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

30

-

30

หมายเหตุ : เนื่องจากอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยน
รายชื่อหลักสูตรและจํานวนรับในภายหลัง
ทั้งนี้ กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบหลักสูตรที่เปดรับและแผนการรับนักศึกษาแลว
อนึ่ ง ได กํ า หนดรายละเอี ย ดค า ใช จ า ยในการสอบคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาไว ใ นโครงการแล ว
ซึ่งกองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ
ของโครงการไม เกิ นอั ตราที่ กํ าหนดไว ตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรว าด วยการเบิ กจ ายเงิ นรายได ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณบดี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา

12
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบโครงการสอบคั ด เลื อ กเพื่ อ เข า ศึ ก ษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําป
การศึ กษา 2560 (เพิ่ มเติ ม) ตามที่ คณะวิ ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรมเสนอ และให นํ าเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.3

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2
ระเบียบวาระที่ 4.4.2.1

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะศึกษาศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.2.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
การทบทวนมติ เ กี่ ยวกั บองค ป ระกอบของคณะกรรมการสรรหาผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก)

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ไดรับทราบมติ
ที่ประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งขอใหมีการทบทวนมติ
เกี่ยวกับรางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (อธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก) โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายฯ มีความเห็นวา การขอให
มีการทบทวนมติเกี่ยวกับรางขอบังคับดังกลาว สมควรไดรับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยดวย นั้น
ในการนี้ กองนิ ติ ก ารจึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม คณบดี พิ จ ารณาทบทวนมติ เ กี่ ย วกั บ ร า งข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย/
สถาบัน/สํานัก) ในประเด็นเกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
ที่ประชุมไมขอแสดงความคิดเห็น
ระเบียบวาระที่ 4.5.2

สรุปเรื่อง

(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
University of Leeds สหราชอาณาจักร / Yangon Technological
University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา / Thanlyin Technological
University
สาธารณรั ฐ แห ง สหภาพเมี ย นมา / West
Yangon
Technological University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

ดวยคณะวิชาตางๆ ประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ สถาบันตางประเทศ
จํานวน 4 แหง ดังนี้
คณะอักษรศาสตร
1. University of Leeds สหราชอาณาจักร เพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานวิชาการ
พัฒนาความสัมพันธทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย สงเสริมการทําวิจัยรวมกัน แลกเปลี่ยนอาจารย นักวิจัย
และนักศึกษา และแลกเปลี่ยนแหลงขอมูล สิ่งพิมพ และวิทยาการใหมๆ ซึ่งขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันลงนาม
โดยผ านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอั กษรศาสตร ครั้ งที่ 7/2559 เมื่อวัน ที่ 11
เมษายน 2559
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. Yangon Technological University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
3. Thanlyin Technological University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันลงนาม และตออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ป ซึ่ง
ผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจํ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและ
คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
4. West Yangon Technological University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ขอตกลงมี
ระยะเวลา 5 ป นั บ ตั้ ง แต วั น ลงนาม ซึ่ ง ผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2559
เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย นักวิจัย และนักศึกษา การวิจัยเฉพาะทางในระยะสั้น เปดโอกาสใน
การสมัครเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการใหทุนการศึกษา การจัดประชุมวิชาการรวมกัน และการ
จัดงานดานวัฒนธรรม ซึ่งขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย
คือ อธิการบดี
ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
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และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนทีจ่ ะดําเนินการตอไป
อนึ่ ง ได ผ า นการเวี ย นขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการดํ า เนิ น งานด า นวิ เ ทศสั มพั น ธ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Leeds สหราชอาณาจักร / Yangon Technological University
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา / Thanlyin Technological University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา /
West Yangon Technological University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดยมอบหมายใหงาน
วิเทศสัมพันธประสานงานกับคณะอักษรศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อ
เพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับแผนการดําเนินกิจกรรมรวมกัน กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหคณะวิชาที่ประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันตางประเทศจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4.5.3
สรุปเรื่อง

สถาบั น วิ จั ยและพั ฒนาขอหารื อการดํ า เนิ น งานเกี่ ยวกั บกองทุ น วิ จั ย และ
สรางสรรคสวนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ด ว ยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ครั้ ง ที่ 6/2558 เมื่ อวั น ที่ 17
ธันวาคม 2558 และครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนาหารือ
กับมหาวิทยาลัยเพื่อปรับวิธีการทํางานใหคลองตัว และสรางความชัดเจนในการทํางานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาในการดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนวิจัยและสรางสรรคสวนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีประเด็น
หารือ ดังนี้
1. ความชัดเจนของโครงสรางงบประมาณ ซึง่ แบงออกเปน 2 สวน คือ
1.1 เงินรายไดน อกงบประมาณสําหรับใชในการดําเนินงาน เพื่อเปนคาสาธารณูปโภค
คาใชสอย คาวัสดุ และคาจาง
1.2 งบประมาณของกองทุนวิจัยและสรางสรรคสวนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช
ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ และบริหารจัดการงานวิจัยและโครงการวิจัย
2. ทบทวนระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากรว าด ว ยกองทุ น วิ จั ย และสร างสรรค พ.ศ. 2555
ในสวนของขอ 13-16 เกี่ยวกับโครงสรางและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนวิจัยและสรางสรรค
สว นกลาง โดยการมอบอํ านาจให ส ถาบั น วิจั ย และพั ฒนา ภายใต การกํ ากั บ ดูแลของคณะกรรมการประจํ า
สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถเสนอแผนการดําเนินงานตออธิการบดีโดยตรง เพื่อขอความเห็นชอบหรืออนุมัติ
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
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มติ
ที่ป ระชุมพิ จารณาแล ว มี มติ มอบหมายใหร องอธิ การบดี ฝ ายวางแผนและพั ฒนาหารือกั บ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับแกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนวิจัยและสรางสรรค
พ.ศ. 2555 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอ แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.4

การกํ า หนดวิ ธี ก ารเลื อ กกรรมการอุ ท ธรณ แ ละร อ งทุ ก ข ซึ่ ง เลื อ กจาก
ขาราชการประจํา

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2559 เมื่ อวันอั งคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ได เห็ นชอบ
ใหแตงตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกข ซึ่งเลือกกันเองจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
ศูนย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
จํานวน 3 คน พรอมทั้ง มอบหมายใหกองนิ ติ การเวี ย นไปยั งสํ านักงานอธิการบดี คณะวิช า และหน วยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพื่อใหเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ดานการบริหาร
จัดการภาครัฐ และดานบริหารงานบุคคล ซึ่งเปนบุคคลภายนอกดานละไมเกิน 1 คน อีกทั้งเห็นชอบใหถอน
วาระในสวนของการกําหนดวิธีการเลือกกรรมการซึ่งเลือกจากขาราชการประจํา ตามที่กองนิติการไดแจงความ
ประสงคตอที่ประชุม เพื่อนํากลับไปจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาของที่ประชุมครั้งตอไป นั้น
ในการนี้ กองนิติ การได จัด ทําเอกสารสํ าหรับใชป ระกอบการพิ จารณากําหนดวิธี การเลือก
กรรมการอุทธรณและรองทุกขซึ่งเลือกจากขาราชการประจํา เรียบรอยแลว เพื่อใหเปนไปตามขอ 7 (3) ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 2556
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง และ
คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตัง้ กรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา เพื่อทําหนาที่กําหนด
วิธีการเลือกกรรมการอุทธรณและรองทุกขซึ่งเลือกจากขาราชการประจํา โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและ
ผูมีรายชื่อตอไปนี้
ก. คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน วังบอน
กรรมการ
3. อาจารย ดร.ธนะ จีระพิวัฒน
กรรมการ
4. อาจารยศศิธร ศิลปวุฒยา
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล
กรรมการ
6. อาจารยสกนธ มวงสุน
กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว
กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ชุมชอบ
กรรมการ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวัฒน ณัฐพูลวัฒน
กรรมการ
10. อาจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ
กรรมการ
11. อาจารย ดร.วัชราภรณ รวมธรรม
กรรมการ
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ
อาจารยฉายสิริ พัฒนถาวร
อาจารยอมรา วีระวัฒน
นางพนิดา ตันติอํานวย
นายสอาด ศรีจันทร
นางมาลา อิน่ คํา
นางสาวสุวรรณา เอี่ยมเจริญ
นางวราภรณ ฉัตรวงศพันธ
ผูอํานวยการกองนิติการ
หัวหนางานนิติการ 2 กองนิติการ
นางสาวผุสดี หนูนะ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ข. คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
1. ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน วังบอน
2. นายรัชภูมิ ทรงสําราญ
3. นายอุเทน ศรีกรด

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1. อาจารย ดร.ธนะ จีระพิวัฒน
2. นางบุญทรัพย ศรีรัตนธรรม
3. นางยุพา เพ็ชรแกว

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะโบราณคดี
1. อาจารยศศิธร ศิลปวุฒยา
2. นางสาวศศินา ชูเมือง
3. นางสาวดวงใจ ตระกรุดทอง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะมัณฑนศิลป
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล
2. นายวุฒิ คงรักษา
3. นายศุภฤกษ ทับเสน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอักษรศาสตร
1. อาจารยสกนธ มวงสุน
2. นายสนั่น หวานแท
3. นางมณี เผือกหอม

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

17
คณะศึกษาศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว
2. นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ
3. นางนิตยา จิตรคํา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะวิทยาศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ชุมชอบ
2. นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท
3. นางภัคจิรา สุรนิคม

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะเภสัชศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวัฒน ณัฐพูลวัฒน
2. รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน
3. นางอารยา ธนะวัฒนานนท

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. นางพนิดา ตันติอํานวย
2. นางพูนสุข ยมบานกวย
3. นางสายใจ ศรีวิบูลย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะดุริยางคศาสตร
1. อาจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ
2. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ
3. นางสาวรุงนภา ดวงทอง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
1. อาจารย ดร.วัชราภรณ รวมธรรม
2. นางสาวนงนุช ลาวรรณา
3. นายประสิทธิ์ นิธิโกสินทร

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะวิทยาการจัดการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ
2. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ
3. นางสาวเสาวภา ประทุมสินธุ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บางรัก)
1. อาจารยนฤชร สังขจันทร
2. นายอภิชัย ศิริสวัสดิ์
3. นางสาวยุวดี มนทิรมาโนชญ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เพชรบุรี)
1. อาจารยฉายสิริ พัฒนถาวร
2. นางสาวยุวดี เพ็ชรประไพ
3. นางสาวชัญญฐกัญญ สือจันทรา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

วิทยาลัยนานาชาติ
1. อาจารยอมรา วีระวัฒน
2. นางสาวสุนันทา คําจริง
3. นางสาวโกลัญญา สุขประสม

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

สํานักงานอธิการบดี วังทาพระ
1. นางสาวสุวรรณา เอี่ยมเจริญ
2. นายพนม พุมดารา
3. นางสาวสายฝน รัตนยัง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
1. นางวราภรณ ฉัตรวงศพันธ
2. นายสรกิจ โศภิตกุล
3. นางสาวเอมอร สุดชารมย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
1. นางมาลา อิน่ คํา
2. นางสาววารี จุลโพธิ์
3. นางสาวขวัญฤทัย ใจทัน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1. นายสอาด ศรีจันทร
2. นางพรทิพย นิธิโกสินทร
3. นางนิลวรรณ ไทยมะณี

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4.5.5
สรุปเรื่อง

รายงานความประพฤติของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามที่ มหาวิทยาลั ย ศิ ล ปากรได ดํ าเนิ น โครงการปรั บ ปรุ งมหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร วั งท าพระ
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และมีการกั้นรั้วชั่วคราวเพื่อกันพื้นที่กอสรางอยาง
ชั ด เจน โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได ป ระสานงานขอใช ส ถานที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
(วัดมหาธาตุ ทาพระจันทร) สําหรับจัดการเรียนการสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนมา
โดยในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับแจงจากพระผูใหญของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคณะวิชาของวังทาพระ
ยกเวนคณะมัณฑนศิลป) มีความประพฤติไมเหมาะสม แตงกายไมเรียบรอย และสงเสียงดัง นั้น
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ในการนี้ เพื่อใหเกิดความเรียบรอยในการขอใชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสําหรับ
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 ตอไป กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุ ม
พิจารณา พรอมทั้งขอใหคณะวิชากําชับ/ดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมตอไปดวย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ เห็นสมควรใหดําเนินการจัดหาสถานที่แหงใหมสําหรับจัดการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 พรอมทั้งขอใหคณะวิชากําชับ/ดูแลความประพฤติของ
นักศึกษาใหมีความเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ 4.5.6
สรุปเรื่อง

การจั ด งานวั น ศิ ล ป พี ร ะศรี และงานวั น คล า ยวั น สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2559 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ทั้ง 3 วิทยาเขต คือ วังทาพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี และวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2559 ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ นั้น
เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
แขวงพระบรมมหาราชวั ง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และมีการกั้ นรั้วชั่วคราวเพื่อกั นพื้นที่ ปรับปรุงอยาง
ชัดเจน กําหนดระยะเวลาตามสัญญาจาง 3 ป ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 - 18 ตุลาคม 2561 โดยในชวงการ
จั ดงานดั งกล าวจะมี การปรั บปรุ งพื้ นที่ และอาคารต างๆ ได แก คณะมั ณฑนศิ ลป อาคารศู นย รวม 3 อาคาร
จิตรกรรม 3 ศูนยทัศนศิลป คณะโบราณคดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร และพื้นที่ Landscape 5,6,7 (Phase 1
Area 2 : 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2559) ซึ่งสงผลกระทบตอการจัดงานดังกลาว
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2559 ครั้งที่
1/2559 เมื่ อวั น พฤหั ส บดี ที่ 9 มิ ถุ นายน 2559 ได ห ารื อคณะวิ ชา/หน ว ยงาน ร ว มกั บ ผู แทนกรมศิ ลปากร
นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งผูแทนจากสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต
โดยเสนอแนวทางในการจัดงานดังกลาว ดังนี้
1. ดําเนินกิจกรรมการตักบาตรและดานพิธีการในชวงเชา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
และในป นี้ใหงดจั ดกิจกรรมชวงเย็นเปนตนไป หรือยายไปจัด ณ มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร วิทยาเขตพระราชวั ง
สนามจันทร เนื่องจากพื้นที่คับแคบและอยูระหวางการปรับปรุง ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงดังรบกวน รวมทั้งขอจํากัด
ในเรื่ องพื้ นที่ จอดรถ ประตู ทางเข า-ออก สามารถใช ประตู ด านหน ากรมศิ ลปากรไดประตู เดี ยว และด านความ
ปลอดภัยในการจัดกิจกรรมชวงเวลากลางคืน
2. จัดงานวันศิลป พีระศรี และงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.
2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เนื่องจากมีพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรมและพื้นที่
จอดรถมากกวา ประกอบกับขณะนี้นักศึกษาสวนใหญของคณะวิชาตางๆ จากวังทาพระไดยายไปเรียนที่วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ซึ่งจะเปนการสรางความรวมมือระหวางนักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขตในการจัดงานรวมกัน
รวมทั้งเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมไดมีโอกาสเขารวมงานดังกลาว ซึ่งเปน
การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหจัดงานวันศิลป พีระศรี และงานวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลั ยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
ตามแนวทางทีค่ ณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2559 เสนอในขอ 2
ระเบียบวาระที่ 4.5.7

แบบฟอรม มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6

สรุปเรื่อง

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่อง แนวทางการปฏิบั ติตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2558 ข อ 2 กํ า หนดให เ พิ่ ม ข อ ความไว ท า ยประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทํา
ระบบเก็ บ ข อ มู ล รายละเอี ย ดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นหั ว ข อ รายละเอี ย ดให เ หมาะสมกั บ บริ บ ทเฉพาะของสถาบั น อุ ด มศึ กษานั้ น ๆ ทั้ งนี้ ให คํา นึ งถึ ง
เจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” นั้น
ในการนี้ กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแบบฟอรม มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5
และ มคอ.6 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2559 และได ผ านการเวี ย นขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการวิ ช าการผ านทางจดหมายอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส
(E-Mail) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแบบฟอรม มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6
ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ
ปดประชุมเวลา 12.00 น.
(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองตามที่ไดแกไขแลว

