
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 12/2559

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

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

10. ผศ.เอกพงษ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป
11. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
13. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
14. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป
15. ผศ.อติวรรธน วิรุฬหเพชร รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี
3. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
4. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
5. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร
6. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
7. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
8. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร
9. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
11. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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12. ผศ.ดร.สุรวุฒิ วัฒนา รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ

13. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
14. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
2. อ.นภดล วิรุฬหชาตะพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
4. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี

ผูไมมาประชุม
1. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ติดราชการ
2. รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ลากิจ
3. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ไปราชการตางประเทศ

เปดประชุมเวลา 10.10 น.
เม่ือสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 11/2559

เม่ือวันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม 2559

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม 2559

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมหนา 14 บรรทัดท่ี 3 โดยใหเพ่ิม
ขอความเปน “...และเห็นชอบใหยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมดตลอดหลักสูตร...”

แลวรับรองรายงานการประชุมตามท่ีไดแกไขแลว
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 11/2559
เม่ือวันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม 2559 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม 2559 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 35

“ราชมงคลธัญบุรีเกมส”

สรุปเรื่อง
ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดเขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส” ระหวางวันท่ี 4-11 มิถุนายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมหาวิทยาลัยมีผลการแขงขันอยูในอันดับท่ี 8 ไดรับเหรียญทอง
13 เหรียญ เหรียญเงิน 11 เหรียญ และเหรียญทองแดง 9 เหรียญ พรอมนี้ไดแสดงความยินดีกับอาจารย
ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ผูแทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับรางวัลเหรียญทอง
และเหรียญทองแดงกีฬาวายน้ํา ประเภท 50 เมตร รุนอายุ 46-50 ป ชาย ทาผีเสื้อและทากรรเชียงตามลําดับ
ในการแขงขันกีฬาดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบพระราชบัญญัติ/ประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ซ่ึงมาจากหนวยงานภายนอก
ระเบียบวาระท่ี 2.2.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ดวยเม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 ไดมีการประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.

2559 ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันเสารท่ี 2 กรกฎาคม 2559 เปนตนไป โดยมี
สาระสําคัญคือ ปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรใหเปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการ
แตอยูในกํากับของรัฐ ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการเปนอิสระและมีความคลองตัว สามารถจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการจัดการศึกษาจะตองคํานึงถึงความเปนอิสระ
และความเปนเลิศทางวิชาการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ
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มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหเวียนแจงคณะวิชา/หนวยงานทราบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.2.2 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับ
นองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง
เนื่องจากการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษาไดมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม แมวาจะมีการจัดกิจกรรมท่ีมีความสรางสรรค และสถาบันอุดมศึกษาไดดูแลมาก
ยิ่งข้ึน แตยังคงเกิดเหตุการณไมพึงประสงค เชน อุบัติเหตุจากการแอบไปจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี การแสดง
พฤติกรรมท่ีไม เหมาะสม รุนแรง พูดจาหยาบคาย การแสดงทาทางลอแหลม ซึ่ ง มักเกิดจากความ
รูเทาไมถึงการณและความคึกคะนองของนักศึกษา รวมถึงขอจํากัดในการกํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา
ประกอบกับในปจจุบันมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็วและควบคุมไดยาก ทําใหภาพลักษณ
ท่ีปรากฏในสายตาของสาธารณชนเปนไปในเชิงลบมากกวาเชิงบวก

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัย
ใหกํากับดูแลการจัดกิจกรรมอยางเขมงวด เพ่ือใหประเพณีการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรใน
สถาบันอุดมศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและธํารงไวซึ่งปณิธานท่ีดีงาม มีลักษณะกิจกรรมท่ีสรางสรรคและ
กอใหเกิดภาพลักษณเชิงบวกแกสาธารณชน พรอมท้ังไดกําหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมตาม
ประกาศ สกอ. เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชากํากับดูแลการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุม
เชียรอยางเขมงวด โดยใหงดจัดกิจกรรมดังกลาวภายนอกมหาวิทยาลัย และควบคุมไมใหมีการดื่มเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล

ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ระเบียบวาระท่ี 2.4.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา

2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 341 355 History of French Literature I ของนักศึกษาจํานวน
1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนของอาจารยผูสอน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี ครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2559

รองอธิการบดฝีายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะโบราณคดีแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ
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มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 2.5.1 การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2558 ไดมีมติเห็นชอบการกําหนด

แนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตามมติ
ท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 21/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 ไดรับทราบแนวทางการจัดทํา
งบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีหนังสือ ท่ี ศธ 0503(4)/ว 668
ลงวันท่ี  24 พฤษภาคม 2559 แจงวาคณะรัฐมนตรใีนการประชุมเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม  2559 ไดเห็นชอบให
ปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ตามท่ีสํานักงบประมาณไดขอปรับปรุง
ดังนี้

เดิม ปรับปรุง ขั้นตอน / กิจกรรม
3-20 พ.ค. 2559 17 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2559 สํานักงบประมาณจัดพิมพรางพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
24 พ.ค. 2560 7 มิ.ย. 2559 คณะรัฐมนตรี ให ความเห็นชอบร างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และเอกสารประกอบงบประมาณ เพ่ือนําเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติตอไป

2 มิ.ย. 2559 16 มิ.ย. 2559 สภานิติบัญญัติแหงชาติ พิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในวาระท่ี 1

1 ก.ย. 2559 8 ก.ย. 2559 สภานิติบัญญัติแหงชาติ พิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในวาระท่ี 2-3

9 ก.ย. 2559 16 ก.ย. 2559 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นํารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย เพ่ือประกาศบังคับใชเปนกฎหมายตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในสวนท่ีเก่ียวของตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.5.2 เกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 12/2558 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2558 ไดให

ความเห็นชอบเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ และไดเสนอคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษาพิจารณาเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารยพิเศษ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ท้ังใน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยกําหนดคุณสมบัติของอาจารย การขอใชจํานวนปประสบการณใน
วิชาชีพการทํางาน การสอน การทําหนาท่ีเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรือการเปนท่ีปรึกษาศิลปนิพนธ
ระดับปริญญาตรี ทดแทนคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด รวมท้ังการขอ
ไมบังคับใชขอกําหนดการสอนของอาจารยพิเศษท่ีระบุไวไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน
2559 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการของกรณีผูทรงคุณวุฒิท่ีจะใชประสบการณเทียบเคียงผลงานและคุณวุฒิ โดย

1. ใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ พรอมท้ังแสดงเหตุผล
และความจําเปนในการใชประสบการณเทียบเคียงผลงานและคุณวุฒิ ท่ีผานการพิจารณากลั่นกรองจาก
ท่ีประชุมสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติ เชน

1.1 เปนศิลปนแหงชาติ หรือ
1.2 มีผลงานเปนท่ีประจักษและไดรับการยอมรับในสาขาวิชาดังกลาว
1.3 ไดรับเชิญไปเสนอผลงานศิลปะในระดับนานาชาติอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

2. ใหเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิดังกลาวไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาให
ความเห็นชอบ และข้ึนทะเบียนรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเลือกใน
การทําหนาท่ีอาจารยในลักษณะตางๆ ได เชน อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม เปนตน โดยให
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

อนึ่ง รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดหารือกับคณะวิชาท่ีเก่ียวของในกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
แลวเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนัดประชุม
คณะกรรมการดังกลาวในวันท่ี 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
อีกท้ังคณบดีคณะมัณฑนศิลปไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมดวยวา ไดมีการนัดประชุม

สภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2559 ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมนริศรา-
นุวัดติวงศ ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เพ่ือรับทราบและพิจารณาความคืบหนาเรื่องการประกาศใช
เกณฑเทียบเคียงคุณวุฒดิังกลาว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ
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มติ ท่ีประชุมรับทราบ และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการตามมติของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามรายชื่อท่ีรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ระเบียบวาระท่ี 3.1 ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลอืกบริษัทประกัน

อุบัติเหตุกลุมนักเรียน นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ไดรับ

ทราบประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุมนักเรียน นักศึกษา
บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 ซึ่งบริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไดรับการ
คัดเลือกใหดําเนินการทําสัญญาประกันอุบัติเหตุกลุมดังกลาว โดยอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับนักเรียนและ
นักศึกษาเปนเงิน 200 บาท/คน/ป นั้น

เนื่องจากมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิชาอ่ืนท่ีไดทํา
การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา โดยชําระคาเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุแลว เปนจํานวนเงิน 150 บาท/คน/ป
ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยไดตกลงรวมกับบริ ษัทผูรับประกันภัยในปการศึกษา 2557-2558 ดังนั้น
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงประสงคขอใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาเบี้ยประกันภัย
อุบัติเหตุจากนักศึกษาเพ่ิมเติม จํานวน 50 บาท/คน/ป เฉพาะนักศึกษาท่ีประสงคเขาศึกษาในคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือใหครบตามอัตราคาเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุกลุมนักเรียน
นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 ซึ่งบริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไดรับ
การคัดเลือก สําหรับนักศึกษาท่ียังไมไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ขอใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาเบี้ยประกันภัย
อุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท/คน/ป

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเรียกเก็บเงินคาเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุจาก
นักศึกษาทุกคณะวิชาท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลวเพ่ิมเติม จํานวน 50 บาท/คน/ป แตหากมี
นักศึกษาคนใดขอลาออกกอนเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 ก็อนุมัติใหลาออกได แมจะมิไดชําระ
เงินคาเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ิมเติม จํานวน 50 บาท/คน/ป ดังกลาว และไมถือวามีหนี้สินคางชําระ สําหรับ
นักศึกษาท่ียังไมไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหเรียกเก็บคาเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท/คน/ป

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 หลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา

มนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
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1. ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยเริ่ม
ใชตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 เปนตนไป ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและ

การประเมินผล ขอ 3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) จํานวน 22 รายวิชา โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป

ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 150 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี
4/2559 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแก
ในบางประเด็น ท้ังนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

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*
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแต
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 200 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะ
ใหปรับแกในบางประเด็น ท้ังนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
และกําหนดรับนักศึกษาปละ 7 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน
2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ท้ังนี้ คณะโบราณคดี
ไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
และกําหนดรับนักศึกษาปละ 15 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน
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2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ท้ังนี้ คณะโบราณคดี
ไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.1 โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 ดวยวิธีรับตรง

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคจะดําเนินโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาใน

ระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 ดวยวิธีรับตรง เพ่ือให
สามารถรับนักศึกษาไดครบตามแผนการรับนักศึกษา ซึ่งการคัดเลือกนักศึกษาจะพิจารณาจากผลคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ปการศึกษา 2557 หรือปการศึกษา 2558 ท่ีไดรับแจงจาก
สํานักงานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) องคการมหาชน หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เปนเกณฑรวมกับการสอบสัมภาษณ โดยกําหนดรับนักศึกษาท้ังสิ้นจํานวน 150 คน จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 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
ท้ังนี้ กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบหลักสูตรท่ีเปดรับและแผนการรับนักศึกษาแลว
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อนึ่ง กองนิติการไดรับแจงจากคณะวิทยาการจัดการวา ไมมีการจายคาตอบแทนใหแก
คณะกรรมการท่ีเก่ียวกับการคัดเลือกแตอยางใด จึงไมมีการกําหนดอัตราคาใชจายในสวนของคาตอบแทน
ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีตามความในขอ 23
ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาใน
ระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 ดวยวิธีรับตรง ตามท่ี
คณะวิทยาการจัดการเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.2 โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศกึษาเพิ่มพิเศษ ประจําป
การศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 9 กุมภาพันธ 2559 ไดใหความ

เห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ ประจําปการศึกษา 2560 นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคดําเนินโครงการสอบ
คัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับ
นักศึกษาเพ่ิมพิเศษ ประจําปการศึกษา 2560 (เพ่ิมเติม) ดังนี้

หลักสูตร/สาขาวิชา
จํานวนรับ
(รอบแรก)

จํานวนรับ
(รอบสอง)

รวมจํานวนรับ
(รอบแรกและรอบสอง)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชวีภาพ 30 - 30

หมายเหตุ : เนื่องจากอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยน
รายชื่อหลักสูตรและจํานวนรับในภายหลัง

ท้ังนี้ กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบหลักสูตรท่ีเปดรับและแผนการรับนักศึกษาแลว
อนึ่ง ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว

ซึ่งกองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ
ของโครงการไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของท่ีประชุมคณบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา



12

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ ประจําป
การศึกษา 2560 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ และใหนําเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4 วาระลับ
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.4.2.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

คณะศึกษาศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.4.2.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 การทบทวนมติเกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาผูบริหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร (อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ

มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 ไดรับทราบมติ
ท่ีประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญ ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2559  ซึ่งขอใหมีการทบทวนมติ
เก่ียวกับรางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (อธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก) โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายฯ มีความเห็นวา การขอให
มีการทบทวนมตเิก่ียวกับรางขอบังคับดังกลาว สมควรไดรับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยดวย นั้น

ในการนี้ กองนิติการจึงเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณาทบทวนมติเก่ียวกับรางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย/
สถาบัน/สํานัก) ในประเด็นเก่ียวกับองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

ท่ีประชุมไมขอแสดงความคิดเห็น

ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
University of Leeds สหราชอาณาจักร / Yangon Technological
University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา / Thanlyin Technological
University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา / West Yangon
Technological University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิชาตางๆ ประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ

จํานวน 4 แหง ดังนี้
คณะอักษรศาสตร
1. University of Leeds สหราชอาณาจักร เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางดานวิชาการ

พัฒนาความสัมพันธทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย สงเสริมการทําวิจัยรวมกัน แลกเปลี่ยนอาจารย นักวิจัย
และนักศึกษา และแลกเปลี่ยนแหลงขอมูล สิ่งพิมพ และวิทยาการใหมๆ ซึ่งขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันลงนาม
โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 11
เมษายน 2559

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. Yangon Technological University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
3. Thanlyin Technological University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันลงนาม และตออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ป ซึ่ง
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2559

4. West Yangon Technological University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ขอตกลงมี
ระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันลงนาม ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2559

เพ่ือแลกเปลี่ยนอาจารย นักวิจัย และนักศึกษา การวิจัยเฉพาะทางในระยะสั้น เปดโอกาสใน
การสมัครเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการใหทุนการศึกษา การจัดประชุมวิชาการรวมกัน และการ
จัดงานดานวัฒนธรรม ซึ่งขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย
คือ อธิการบดี

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

อนึ่ง ไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ
เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Leeds สหราชอาณาจักร / Yangon Technological University
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา / Thanlyin Technological University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา /
West Yangon Technological University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดยมอบหมายใหงาน
วิเทศสัมพันธประสานงานกับคณะอักษรศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือ
เพ่ิมเติมขอมูลเก่ียวกับแผนการดําเนินกิจกรรมรวมกัน กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหคณะวิชาท่ีประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันตางประเทศจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระท่ี 4.5.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอหารือการดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนวิจัยและ
สรางสรรคสวนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 17

ธันวาคม 2558 และครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนาหารือ
กับมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับวิธีการทํางานใหคลองตัว และสรางความชัดเจนในการทํางานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาในการดําเนินงานเก่ียวกับกองทุนวิจัยและสรางสรรคสวนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีประเด็น
หารือ ดังนี้

1. ความชัดเจนของโครงสรางงบประมาณ ซึง่แบงออกเปน 2 สวน คือ
1.1 เงินรายไดนอกงบประมาณสําหรับใชในการดําเนินงาน เพ่ือเปนคาสาธารณูปโภค

คาใชสอย คาวัสดุ และคาจาง
1.2 งบประมาณของกองทุนวิจัยและสรางสรรคสวนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใช

ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ และบริหารจัดการงานวิจัยและโครงการวิจัย
2. ทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนวิจัยและสรางสรรค พ.ศ. 2555

ในสวนของขอ 13-16 เก่ียวกับโครงสรางและบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการกองทุนวิจัยและสรางสรรค
สวนกลาง โดยการมอบอํานาจใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถเสนอแผนการดําเนินงานตออธิการบดีโดยตรง เพ่ือขอความเห็นชอบหรืออนุมัติ
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาหารือกับ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับแกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนวิจัยและสรางสรรค
พ.ศ. 2555 ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอ แลวใหนําเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.5.4 การกําหนดวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณและรองทุกข ซ่ึงเลือกจาก
ขาราชการประจํา

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม 2559  ไดเห็นชอบ

ใหแตงตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกข ซึ่งเลือกกันเองจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
ศูนย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
จํานวน 3 คน พรอมท้ังมอบหมายใหกองนิติการเวียนไปยังสํานักงานอธิการบดี คณะวิชา และหนวยงาน
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เพ่ือใหเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ดานการบริหาร
จัดการภาครัฐ และดานบริหารงานบุคคล ซึ่งเปนบุคคลภายนอกดานละไมเกิน 1 คน อีกท้ังเห็นชอบใหถอน
วาระในสวนของการกําหนดวิธีการเลือกกรรมการซึ่งเลือกจากขาราชการประจํา ตามท่ีกองนิติการไดแจงความ
ประสงคตอท่ีประชุม เพ่ือนํากลับไปจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาของท่ีประชุมครั้งตอไป นั้น

ในการนี้ กองนิติการไดจัดทําเอกสารสําหรับใชประกอบการพิจารณากําหนดวิธีการเลือก
กรรมการอุทธรณและรองทุกขซึ่งเลือกจากขาราชการประจําเรียบรอยแลว เพ่ือใหเปนไปตามขอ 7 (3) ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 2556

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งและ
คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตัง้กรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา เพ่ือทําหนาท่ีกําหนด
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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน  เจษฎาลักษณ กรรมการ
13. อาจารยฉายสิริ พัฒนถาวร กรรมการ
14. อาจารยอมรา  วีระวัฒน กรรมการ
15. นางพนิดา  ตันติอํานวย กรรมการ
16. นายสอาด  ศรีจันทร กรรมการ
17. นางมาลา  อ่ินคํา กรรมการ
18. นางสาวสุวรรณา  เอ่ียมเจริญ กรรมการ
19. นางวราภรณ  ฉัตรวงศพันธ กรรมการ
20. ผูอํานวยการกองนิติการ กรรมการและเลขานุการ
21. หัวหนางานนิติการ 2 กองนิติการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
22. นางสาวผุสดี  หนูนะ ผูชวยเลขานุการ

ข. คณะอนกุรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
1. ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน  วังบอน ประธานอนกุรรมการ
2. นายรัชภูมิ ทรงสําราญ อนกุรรมการ
3. นายอุเทน  ศรีกรด อนกุรรมการและเลขานุการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1. อาจารย ดร.ธนะ  จีระพิวัฒน ประธานอนกุรรมการ
2. นางบุญทรัพย ศรีรัตนธรรม อนกุรรมการ
3. นางยุพา  เพ็ชรแกว อนกุรรมการและเลขานุการ
คณะโบราณคดี
1. อาจารยศศิธร  ศิลปวุฒยา ประธานอนกุรรมการ
2. นางสาวศศินา  ชูเมือง อนกุรรมการ
3. นางสาวดวงใจ  ตระกรุดทอง อนกุรรมการและเลขานุการ
คณะมัณฑนศิลป
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล ประธานอนกุรรมการ
2. นายวุฒิ  คงรักษา อนกุรรมการ
3. นายศุภฤกษ ทับเสน อนกุรรมการและเลขานุการ
คณะอักษรศาสตร
1. อาจารยสกนธ  มวงสุน ประธานอนกุรรมการ
2. นายสนั่น  หวานแท อนกุรรมการ
3. นางมณี  เผือกหอม อนกุรรมการและเลขานุการ
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คณะศึกษาศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว ประธานอนกุรรมการ
2. นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ อนกุรรมการ
3. นางนิตยา  จิตรคํา อนกุรรมการและเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล  ชุมชอบ ประธานอนกุรรมการ
2. นายเกียรติ  อุดมกาญจนานนท อนกุรรมการ
3. นางภัคจิรา  สุรนิคม อนกุรรมการและเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวฒัน  ณัฐพูลวัฒน ประธานอนกุรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน อนกุรรมการ
3. นางอารยา  ธนะวัฒนานนท อนกุรรมการและเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. นางพนิดา ตันติอํานวย ประธานอนกุรรมการ
2. นางพูนสุข  ยมบานกวย อนกุรรมการ
3. นางสายใจ  ศรีวิบูลย อนกุรรมการและเลขานุการ
คณะดุริยางคศาสตร
1. อาจารยวุฒิชัย  เลิศสถากิจ ประธานอนกุรรมการ
2. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ อนกุรรมการ
3. นางสาวรุงนภา  ดวงทอง อนกุรรมการและเลขานุการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
1. อาจารย ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม ประธานอนกุรรมการ
2. นางสาวนงนุช  ลาวรรณา อนกุรรมการ
3. นายประสิทธิ์  นิธิโกสินทร อนกุรรมการและเลขานุการ
คณะวิทยาการจัดการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วโิรจน  เจษฎาลักษณ ประธานอนกุรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์  เอกสินธุ อนกุรรมการ
3. นางสาวเสาวภา  ประทุมสินธุ อนกุรรมการและเลขานุการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บางรัก)
1. อาจารยนฤชร  สังขจันทร ประธานอนกุรรมการ
2. นายอภิชัย ศิริสวัสดิ์ อนกุรรมการ
3. นางสาวยุวดี  มนทิรมาโนชญ อนกุรรมการและเลขานุการ
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (เพชรบุรี)
1. อาจารยฉายสิริ  พัฒนถาวร ประธานอนกุรรมการ
2. นางสาวยุวดี  เพ็ชรประไพ อนกุรรมการ
3. นางสาวชัญญฐกัญญ  สือจันทรา อนกุรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยนานาชาติ
1. อาจารยอมรา  วีระวัฒน ประธานอนกุรรมการ
2. นางสาวสุนันทา  คําจริง อนกุรรมการ
3. นางสาวโกลัญญา  สุขประสม อนกุรรมการและเลขานุการ
สํานักงานอธิการบดี  วังทาพระ
1. นางสาวสุวรรณา  เอ่ียมเจริญ ประธานอนกุรรมการ
2. นายพนม  พุมดารา อนกุรรมการ
3. นางสาวสายฝน  รัตนยัง อนกุรรมการและเลขานุการ
สํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
1. นางวราภรณ  ฉัตรวงศพันธ ประธานอนกุรรมการ
2. นายสรกิจ โศภิตกุล อนกุรรมการ
3. นางสาวเอมอร  สุดชารมย อนกุรรมการและเลขานุการ
สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน
1. นางมาลา อ่ินคํา ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาววารี  จุลโพธิ์ อนุกรรมการ
3. นางสาวขวัญฤทัย  ใจทัน อนุกรรมการและเลขานุการ
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1. นายสอาด  ศรีจันทร ประธานอนุกรรมการ
2. นางพรทิพย  นิธิโกสินทร อนุกรรมการ
3. นางนิลวรรณ  ไทยมะณี อนุกรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระท่ี 4.5.5 รายงานความประพฤติของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และมีการก้ันรั้วชั่วคราวเพ่ือกันพ้ืนท่ีกอสรางอยาง
ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยไดประสานงานขอใชสถานท่ีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(วัดมหาธาตุ ทาพระจันทร) สําหรับจัดการเรียนการสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนมา
โดยในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับแจงจากพระผูใหญของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ทุกคณะวิชาของวังทาพระ
ยกเวนคณะมัณฑนศิลป) มีความประพฤติไมเหมาะสม แตงกายไมเรียบรอย และสงเสียงดัง นั้น
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ในการนี้ เพ่ือใหเกิดความเรียบรอยในการขอใชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสําหรับ
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 ตอไป กองบริการการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณา พรอมท้ังขอใหคณะวิชากําชับ/ดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมตอไปดวย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นสมควรใหดําเนินการจัดหาสถานท่ีแหงใหมสําหรับจัดการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 พรอมท้ังขอใหคณะวิชากําชับ/ดูแลความประพฤติของ
นักศึกษาใหมีความเหมาะสม

ระเบียบวาระท่ี 4.5.6 การจัดงานวันศิลป พีระศรี และงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2559 ในวัน

พฤหัสบดีท่ี 15 กันยายน 2559 ท้ัง 3 วิทยาเขต คือ วังทาพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี และวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2559 ในวันพุธท่ี 12 ตุลาคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ นั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และมีการก้ันรั้วชั่วคราวเพ่ือกันพ้ืนท่ีปรับปรุงอยาง
ชัดเจน กําหนดระยะเวลาตามสัญญาจาง 3 ป ตั้งแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 - 18 ตุลาคม 2561 โดยในชวงการ
จัดงานดังกลาวจะมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีและอาคารตางๆ ไดแก คณะมัณฑนศิลป อาคารศูนยรวม 3 อาคาร
จิตรกรรม 3 ศูนยทัศนศิลป คณะโบราณคดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร และพ้ืนท่ี Landscape 5,6,7 (Phase 1
Area 2 : 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2559) ซึ่งสงผลกระทบตอการจัดงานดังกลาว

ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี
1/2559 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 9 มิถุนายน 2559 ไดหารือคณะวิชา/หนวยงาน รวมกับผูแทนกรมศิลปากร
นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังผูแทนจากสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยท้ัง 3 วิทยาเขต
โดยเสนอแนวทางในการจัดงานดังกลาว ดังนี้

1. ดําเนินกิจกรรมการตักบาตรและดานพิธีการในชวงเชา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
และในปนี้ใหงดจัดกิจกรรมชวงเย็นเปนตนไป หรือยายไปจัด ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร เนื่องจากพ้ืนท่ีคับแคบและอยูระหวางการปรับปรุง ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงดังรบกวน รวมท้ังขอจํากัด
ในเรื่องพ้ืนท่ีจอดรถ ประตูทางเขา-ออก สามารถใชประตูดานหนากรมศิลปากรไดประตูเดียว และดานความ
ปลอดภัยในการจัดกิจกรรมชวงเวลากลางคืน

2. จัดงานวันศิลป พีระศรี และงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.
2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เนื่องจากมีพ้ืนท่ีในการดําเนินกิจกรรมและพ้ืนท่ี
จอดรถมากกวา ประกอบกับขณะนี้นักศึกษาสวนใหญของคณะวิชาตางๆ จากวังทาพระไดยายไปเรียนท่ีวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ซึ่งจะเปนการสรางความรวมมือระหวางนักศึกษาท้ัง 3 วิทยาเขตในการจัดงานรวมกัน
รวมท้ังเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนและนักศึกษา ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมไดมีโอกาสเขารวมงานดังกลาว ซึ่งเปน
การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหจัดงานวันศิลป พีระศรี และงานวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2559 เสนอในขอ 2

ระเบียบวาระท่ี 4.5.7 แบบฟอรม มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6

สรุปเรื่อง
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ขอ 2 กําหนดใหเพ่ิมขอความไวทายประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 “กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทํา
ระบบเก็บขอมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ท้ังนี้ ใหคํานึงถึง
เจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” นั้น

ในการนี้ กองบริการการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแบบฟอรม มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5
และ มคอ.6 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม
2559 และไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(E-Mail) เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแบบฟอรม มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6
ตามท่ีกองบริการการศึกษาเสนอ

ปดประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองตามท่ีไดแกไขแลว


