รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 2/2559
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
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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
รศ.ดร.วศิน
ผศ.ดร.สมพิศ
อ.อํามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
อ.ดําริห
อ.มานพ
รศ.ดร.เกษร
ผศ.ณัฏฐพล

ถาวรเวช
ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
โกอุดมวิทย
เหลาพูนพัฒน
อิงคพัฒนากุล
ขัตติยพิกุล
ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
บรรณวิทยกิจ
เอี่ยมสะอาด
จันทรศิริ
สุวรรณกุศลสง

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายศิลปะและการออกแบบ
รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

เขียววิชัย
กาญจนมณีเสถียร
เกาศัลย
นิพัทธสุขกิจ
นิลพันธุ
อยูยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
คงชุม
ศิริวงศ
เผาทองจีน
ตันวิมลรัตน

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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13. ผศ.ดร.อริศร
14. รศ.ดร.บุญศรี

เทียนประเสริฐ
จงเสรีจิตต

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย

คุณค้ําชู
สุธีวสินนนท
ยางกลาง
เกิดแสง

ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

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

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน

แสงฉัตรแกว

ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี

ธารทัศนวงศ
ศิริกุลชยานนท

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการหอศิลป

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.ปานใจ
2. อ.ดร.ปรมพร

ไปราชการตางประเทศ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.00 น.
เรื่องตางๆ ดังนี้

เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณะวิ ทยาการจัดการที่ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพ
ดําเนินโครงการ “คายเยาวชนนานาชาติ (International Young Blood Camp 2016) คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558” ระหวางวันที่ 25-29 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพือ่ เปนการแลกเปลี่ยนและสรางเครือขายทางวิชาการระหวางผูบริหาร
คณาจารย และนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มโครงการ ตลอดจนเผยแพร ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยให เ ป น ที่ รู จั ก ในระดั บ
นานาชาติ และขอขอบคุณคณะดุริยางคศาสตรที่ไดใหความรวมมือจัดการแสดงดนตรีสากลซิมโฟนีออรเคสตรา
ในโครงการ “ดนตรีในสวน” เพื่อตอนรับเยาวชนจากนานาชาติที่เขารวมโครงการดังกลาว
2. คณะดุริยางคศาสตรไดกําหนดจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี “In Love Concert” #3
ตอน Black Valentine ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 เวลา 19.00 น. ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสบการณในการแสดงดนตรีของนักศึกษา จึงขอเชิญผูสนใจเขารวมงานดังกลาว
3. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณกองกิจการนักศึกษาและศูนยคอมพิวเตอรที่ไดรวมกันจัดทําระบบ
สื บ ค น ข อ มูล นั กศึ กษา ศิ ษ ย เ ก าดี เ ด น และบั ณฑิ ต กิ ต ติ มศั กดิ์ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการติ ด ต อให แ ก
นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งเปนการสรางความเขมแข็งใหกับสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมหาวิทยาลัยขอความรวมมือคณบดีคณะวิชามอบหมายผูทําหนาที่ประสานงานใหขอมูลนักศึกษา
เกา พรอมทั้งประชาสัมพันธภายในคณะวิชา ทั้งนี้ จะมีการหารือรายละเอียดในเรื่องดังกลาวกับ นายกสมาคม
นักศึกษาเกาของคณะวิชาหรือคณบดีคณะวิชาตอไป
4. มหาวิ ท ยาลั ย ขอความร ว มมื อ ให คณะวิ ช า/หน ว ยงานส ง ข อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ ก ารจั ด
โครงการ/กิจกรรมตางๆ หรือขอมูลที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย เชน บุคคลหรือผลงานดีเดน งานวิจัย กิจกรรม
ดานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และตางประเทศ เปนตน ซึ่งไดจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งที่ดําเนินการโดย
คณะวิชา/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ไปยังงานประชาสัมพันธ ทั้งนี้
ขอใหคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน และคณะกรรมการบริหารคณะวิชา/หนวยงานพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวเพื่อหาแนวทางการดําเนินการตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2
ระเบียบวาระที่ 2.2.1
สรุปเรื่อง

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได มี ป ระกาศคณะกรรมการ
การอุด มศึ กษา เรื่ อง แนวทางการปฏิ บัติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุด มศึ กษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
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เพื่อเปนแนวทางใหสถาบัน อุดมศึกษาใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาให ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพตามเจตนารมณ ข องประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 นั้น
ในการนี้ เพื่ อให ส ถาบั น อุ ด มศึ กษามี อิส ระในการกํ าหนดรายละเอี ย ดของการบริ ห ารและ
จัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมคณบดี
เพื่ อ ทราบประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 11/2558
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บขอมูลรายละเอียดตาม
แนวทางของกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ (มคอ.) 3-7 สามารถปรั บ เปลี่ ย นหั ว ข อ
รายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทของแตละสถาบันได โดยใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา มคอ. 3-7 และ
ใหแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนิน งานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใชในการติดตาม
ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปที่ระบุไวในหมวดที่ 1-6 ของแตละหลักสูตรตามบริบทและ
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทั้ ง นี้ ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบหรื อ อนุ มั ติ จ ากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
และสอดคล องกั บ มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ส าขา/สาขาวิ ช า (ถ ามี ) หลั กสู ต รใดมี ความประสงค จ ะกํ า หนดตั ว บ ง ชี้
แบบเดิมก็สามารถกระทําไดตามหัวขอและรายละเอียดของ มคอ.3-7 และตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 12 ขอ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2.2

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเภสัชศาสตร พ.ศ. 2558 (หลักสูตรหกป)

สรุปเรื่อง

ด ว ยกระทรวงศึ ก ษาธิ การได มีป ระกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บ
ปริ ญญาตรี สาขาเภสั ช ศาสตร พ.ศ. 2558 (หลั กสู ตรหกป ) ฉบั บ ลงวั น ที่ 16 ธั น วาคม พ.ศ. 2558 เพื่ อให
สถาบันอุ ดมศึ กษานําไปจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตร และจั ดการเรี ยนการสอน โดยสถาบันอุดมศึกษาใดที่จั ด
การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร พ.ศ. 2558 (หลักสูตรหกป) อยูในวันที่ประกาศฉบับนี้
ใชบังคับ ตองปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศฉบับนีภ้ ายในปการศึกษา 2560
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และใหคณะเภสัชศาสตรดําเนินการดานหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง

ดว ยคณะสถาป ตยกรรมศาสตร ป ระสงคขอแก ไขคาระดั บ ผลการศึกษา ภาคการศึ กษาต น
ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 262 105 การออกแบบสถาปตยกรรมไทย ของนักศึกษา
จํานวน 14 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดจากการปรับการเรียนการสอนและเกณฑการใหคะแนน ซึ่งไดผาน
การเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
โครงการประชุมสัมมนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง

ตามที่ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานการอุดมศึ กษา พ.ศ. 2558
ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกณฑมาตรฐานหลักสูตรรองรับการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่มีลักษณะแตกตางตามจุดเนนของสาขาวิชาการและวิชาชีพตางๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณภาพ สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตลาดแรงงาน ความกาวหนาของ
ศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นั้น
ในการนี้ เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
เปาหมายของการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กองบริการการศึกษาจึงไดกําหนด
จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารยผูรับผิ ดชอบหลักสูตร เรื่อง เกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ในวั น พุ ธ ที่ 2 มี น าคม 2559 ณ อาคารศู น ย ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม เพื่อชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูบริหาร คณาจารย
และบุคลากรที่เกี่ยวของใหไดรับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.5.2

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานหนังสือแก
มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานหนังสือแกมหาวิทยาลัย
เมื่ อ เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญญาบั ต รแก ผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ประจําปการศึกษา 2557 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 จํานวน 3 เลม ดังนี้
1. พุทธศาสนสุภาษิต คําโคลง
พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. อธิบายพุทธศาสนสุภาษิต ทองสืบ ศุภะมารค ป.9
3. มงคลยอดชีวิต (ฉบับสมบูรณ) สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมมธโร)
ขอ 2-3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหพิมพพระราชทานเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และทรง
เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2558
ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยประสงคมอบหนัง สือดังกลาว จํานวน 3 เลม ไปยัง สํานั ก
หอสมุดกลางเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหสํานักหอสมุดกลางเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป

ระเบียบวาระที่ 2.5.3

สรุปเรื่อง

รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
และสรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจําไตรมาสที่ 1

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ไดเปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน
โดยมอบหมายให ง านสารบรรณจั ด ทํ า รายงานดั ง กล า ว เพื่ อ เสนอที่ ป ระชุ ม คณบดี ท ราบทุ ก รายไตรมาส
และครั้ งที่ 20/2558 เมื่ อวั น อั งคารที่ 20 ตุ ล าคม 2558 ได มอบหมายให งานสารบรรณสรุ ป ผลการลดใช
ทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ประกอบการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) นั้น
ในการนี้ งานสารบรรณได ร ายงานการเข า ใช ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายใน
การเวี ย นเอกสารผ า นระบบสารบรรณอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส (e-Document) ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจํ า
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558) โดยพิจารณาจากหนวยงานที่มีการเวียนเอกสารผานระบบดังกลาว
จํานวน 4 หนวยงาน คือ
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1. งานสารบรรณ กองกลาง
2. งานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต
3. กองการเจาหนาที่
4. กองนิติการ
ทั้งนี้ สามารถลดการใชทรัพยากรกระดาษ จํานวน 71,412 แผน คิดเปนคาใชจายที่สามารถ
ลดได จํานวนทั้งสิ้น 32,113.90 บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งรอยสิบสามบาทเกาสิบสตางค)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอให คณบดีคณะวิชา/ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก กําชับให
บุ ค ลากรผู รั บ ผิ ด ชอบของคณะวิ ช า/หน ว ยงานเข าใช ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Document)
อยางสม่ําเสมอ
ระเบียบวาระที่ 2.5.4
สรุปเรื่อง

รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคเพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย เรื่ อง “ศิ ล ปากรพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
สรางสรรคเพื่อความยั่งยื นของสั งคมและชุมชน” ภายใต กลุมเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ป 2557
ในรูปแบบการรวมสมทบทุน (Matching Fund) ซึ่งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดทําสัญญาให
ทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีอธิการบดีเปนหัวหนาโครงการวิจัย และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเปนผูประสานงานโครงการดังกลาว นั้น
ในการนี้ เพื่อใหมีการตอยอดและเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนในการดําเนินการวิจัยและเกิดการ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน สกว. ไดใหการสนับสนุนโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อความยั่งยืน
ของสั งคมและชุมชน ระยะที่ 2 (ทุน ตอเนื่ อง) ซึ่งสถาบัน วิจั ยและพัฒ นาได รายงานความกาวหนาของการ
ดําเนินงานโครงการดังกลาวในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยไดรับความรวมมือจากคณะวิชาตางๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อแสดงบทบาทของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้
1. ระยะที่ 1
- บทบาทตอชุมชนชาวไทยมุสลิม ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา ประกอบดวยกิจกรรม
การสํารวจพื้นที่และวิถีชุมชนเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว การสรางอาชีพในชุมชนโดยเนนอัตลักษณทองถิ่น
การสรางศูนยการเรียนรู การดําเนินการดานการใชพลังงานทดแทนและชุมชนปลอดปโตรเลียม เปนตน
- บทบาทต อชุมชนบ านลาด ตํ าบลบ านลาด อํ าเภอบ านลาด ประกอบดว ยกิ จ กรรม
การอบแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตย การแปรรูปอาหาร การจัดทําเว็บไซตและหนังสั้นเพื่อประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว เปนตน
2. ระยะที่ 2
- การจัดทําขอมูลประกอบการประชาสัมพันธการทองเที่ยว การสอนการแสดงทองถิ่น
การจัดกิจกรรมสินคาพื้นเมือง เปนตน
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะวิ ทยาศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คทา ประดิษฐวงศ*
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คทา ประดิษฐวงศ*
2. อาจารย ดร.ทัศนวรรณ ศูนยกลาง*
2. อาจารย ดร.ทัศนวรรณ ศูนยกลาง
3. อาจารย ดร.สุนีย พงษพินจิ ภิญโญ*
3. อาจารย ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ
4. อาจารย ดร.วัสรา รอดเหตุภัย
4. อาจารย ดร.วัสรา รอดเหตุภัย*
5. อาจารย ดร.ภิญโญ แทประสาทสิทธิ์
5. อาจารย ดร.ภิญโญ แทประสาทสิทธิ์*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะวิ ทยาศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
สถิติประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลชนก พานิชการ*
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลชนก พานิชการ*
2. รองศาสตราจารยวีรานันท พงศาภักดี*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุศยา ปลั่งพงษพันธ*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิประภา หิริโอตป*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิประภา หิริโอตป*
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประหยัด แสงงาม
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประหยัด แสงงาม
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะวิ ทยาศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
ชี ว วิ ทยา ฉบั บ ป พ.ศ. 2554 โดยมี ส าระในการปรั บ ปรุ งแก ไขคื อ ขอเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย ป ระจํ า
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ*
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ*
2. รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ*
2. รองศาสตราจารย ดร.อารีย ทองภักดี*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ*
4. อาจารย ดร.วิวิชชุตา เดชรักษา
4. อาจารย ดร.วิวิชชุตา เดชรักษา
5. อาจารย ดร.ศรัณยพร มากทรัพย
5. อาจารย ดร.ศรัณยพร มากทรัพย
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรัณฑรัตน ทิวถนอม*
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทที พรประภา*
2. อาจารย ดร.นันทลักษณ สถาพรนานนท*
2. อาจารย ดร.นันทลักษณ สถาพรนานนท
3. รองศาสตราจารย ดร.นลินี พูลทรัพย*
3. รองศาสตราจารย ดร.นลินี พูลทรัพย*
4. รองศาสตราจารย ดร.มนัส พงศชัยเดชา*
4. รองศาสตราจารย ดร.มนัส พงศชัยเดชา*
5. อาจารย ดร.อินทิรา กาญจนพิบูลย
5. อาจารย ดร.อินทิรา กาญจนพิบูลย
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแต เดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
22/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5
สรุปเรื่อง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ดังนี้
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คทา ประดิษฐวงศ*
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คทา ประดิษฐวงศ*
2. อาจารย ดร.ทัศนวรรณ ศูนยกลาง*
2. อาจารย ดร.ทัศนวรรณ ศูนยกลาง
3. อาจารย ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ*
3. อาจารย ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ
4. อาจารย ดร.วัสรา รอดเหตุภัย
4. อาจารย ดร.วัสรา รอดเหตุภัย*
5. อาจารย ดร.ภิญโญ แทประสาทสิทธิ์
5. อาจารย ดร.ภิญโญ แทประสาทสิทธิ์*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ*
1. รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ*
2. รองศาสตราจารย ดร.มยุวา อารีกิจเสรี*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคพิศิษฐ เทพสิทธา*
4. อาจารย ดร.อดิศรี เจริญพานิช
4. อาจารย ดร.ธัญนันท วรรณธง
5. อาจารย ดร.ณิมนาราห อยูคงแกว
5. อาจารย ดร.ยศเวท สิริจามร
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ศาสตราจารย ดร.วิชัย ศรีคํา
1. รองศาสตราจารยนําพวัลย กิจรักษกุล
2. อาจารย ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ
2. อาจารย ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ*
3. อาจารยศศิพงศ โออินทร*
3. อาจารย ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ
4. อาจารยคมสัน คีรีวงศวัฒนา*
4. อาจารยคมสัน คีรีวงศวัฒนา*
5. ผูชวยศาสตราจารยสมชาติ อูอน
5. อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
22/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
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 รอั กษรศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาภูมิศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.8

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะอั ก ษรศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน นิโครธานนท* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน นิโครธานนท*
2. รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน เบญจฤทธิ์*
2. รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน เบญจฤทธิ์*
3. รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วรรณเชษฐ
3. รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วรรณเชษฐ
4. Dr.Bernard Wirth
4. Dr.Bernard Wirth
5. Dr.Laurent Hennequin
5. อาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
22/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุ งครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
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 รอั กษรศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.9

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง

ด ว ยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุง
แกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.วิศปตย ชัยชวย*
1. รองศาสตราจารย ดร.สมสรวง พฤติกุล*
2. อาจารย ดร.สุธา ลีนะวัต*
2. อาจารย ดร.สุธา ลีนะวัต*
3. อาจารย ดร.จุฑารัตน ชางทอง*
3. อาจารย ดร.จุฑารัตน ชางทอง*
4. รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
4. รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
5. รองศาสตราจารยสุรพล นาถะพินธุ
5. รองศาสตราจารยสุรพล นาถะพินธุ
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ มใช ตั้ งแต เ ดื อนตุ ล าคม 2558 เป น ต นไป ซึ่ งที่ ป ระชุ มคณะกรรมการวิ ช าการครั้ งที่
22/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ. 2557 และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป
พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะวิ ทยาศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 22/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.1

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง

ดวยคณะเภสัชศาสตรไดเสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ
180 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการวาระพิเศษ/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบหลักสูต ร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น และคณะเภสัช ศาสตรไดปรับแกตาม
ขอเสนอแนะแลว ทั้งนี้ หลักสูตรดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกรที่ 22 มกราคม 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.2
สรุปเรื่อง

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ดว ยกองบริ การการศึ กษาได เสนอขอปรั บ ปรุ งหมวดวิช าศึ กษาทั่ ว ไป (ฉบั บปรั บ ปรุง พ.ศ.
2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแต ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 22/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะ
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ใหปรับแกในบางประเด็น และกองบริการการศึกษาไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว ทั้งนี้ หลักสูตรดังกลาวได
ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสู ตรครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกรที่ 22 มกราคม
2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
โครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามโครงการรับนักเรียนโครงการโอลิมปก
วิชาการเขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ
ปการศึกษา 2559 (โครงการรับตรง)

สรุปเรื่อง

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคจะดําเนินการโครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามโครงการ
รับนักเรียนโครงการโอลิมปกวิชาการเขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ
ปการศึกษา 2559 (โครงการรับตรง) เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนที่ผานการอบรมคายโอลิมปกวิชาการและมีผล
การเรียนดีไดเขาศึกษาตอที่คณะวิทยาศาสตรโดยตรง ซึ่งเปนการสนับสนุนนโยบายของคณะวิชา และคัดเลือก
นักเรียนที่มีความสามารถสูงเพื่อศึกษาตอที่คณะวิชา โดยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนมีนาคม-มิถุนายน
2559 กําหนดรับนักศึกษาจํานวน 50 คน แบงเปน 10 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร
จํานวน 5 คน
2. สาขาวิชาฟสิกส
จํานวน 5 คน
3. สาขาวิชาเคมี
จํานวน 5 คน
4. สาขาวิชาสถิติ
จํานวน 5 คน
5. สาขาวิชาชีววิทยา
จํานวน 5 คน
6. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
จํานวน 5 คน
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
จํานวน 5 คน
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
จํานวน 5 คน
9. สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
จํานวน 5 คน
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 5 คน
ทั้ ง นี้ ได กํ า หนดรายละเอี ย ดค า ใช จ า ยในการสอบคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาไว ใ นโครงการแล ว
ซึ่งกองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ
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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
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามโครงการรับ
นั กเรี ยนโครงการโอลิ มป กวิ ช าการเข าศึ กษาต อในคณะวิ ทยาศาสตร มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร โดยวิ ธี พิ เ ศษ
ปการศึ กษา 2559 (โครงการรั บตรง) ตามที่คณะวิ ทยาศาสตรเสนอ และให นําเสนออธิการบดี พิจารณาอนุมัติ
โครงการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.2

สรุปเรื่อง

โครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559
(โครงการรับตรง)

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคจะดําเนินการโครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามโครงการ
รับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา
2559 (โครงการรับตรง) เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งจะคัดเลือกจากผูสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และใชคะแนนสอบจากระบบ
กลาง (Admissions) หรือคะแนนจากการสอบวิชาสามัญที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน) (สทศ.) โดยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2559 กําหนดรับนักศึกษา
จํานวนทั้งสิ้น 200 คน ดังนี้
กลุมที่ 1 จํานวน 140 คน แบงเปน 8 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร
จํานวน 15 คน
2. สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
จํานวน 15 คน
3. สาขาวิชาสถิติ
จํานวน 15 คน
4. สาขาวิชาฟสิกส
จํานวน 20 คน
5. สาขาวิชาเคมี
จํานวน 20 คน
6. สาขาวิชาชีววิทยา
จํานวน 20 คน
7. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
จํานวน 15 คน
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน 20 คน
กลุมที่ 2 จํานวน 60 คน แบงเปน 2 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
จํานวน 30 คน
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 30 คน
ทั้ ง นี้ 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
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มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณบดี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามโครงการรับ
นักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559
(โครงการรับตรง) และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

สรุปเรื่อง

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การเปลี่ยนแปลงและแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผน
โครงการตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพิ่มเติม)

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1831/2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
ทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น
เนื่องจากกองบริการการศึกษาประสงคขอเปลี่ยนแปลงและแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการ
กํ าหนดนโยบายและวางแผนโครงการตามแผนยุ ทธศาสตร ช าติ ว าด ว ยการป องกั น และปราบปรามทุ จ ริ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพิ่มเติม) ดังนี้
1. ขอเปลี่ ย นแปลง จาก “รองคณบดี ฝ า ยวิ ช าการ คณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและ
ภาพพิ ม พ ” เป น “รองคณบดี ฝ ายกิ จ การนั ก ศึ กษา คณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ มพ ” ตามที่
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพเสนอ
2. ขอแตงตั้งกรรมการและผูชวยเลขานุการ (เพิ่มเติม) ดังนี้
2.1 อาจารยนภดล วิรุฬหชาตะพันธ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโชวิศาล
กรรมการ
รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร
2.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี
2.4 นางสาวชิดชนก อินทรปญญา
ผูชวยเลขานุการ
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการตามแผนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อกรรมการในลําดับที่ 2.1-2.3 แลว
ทั้งนี้ คณะวิช าไดแจงที่ป ระชุมเพิ่มเติมในการขอเปลี่ย นแปลงกรรมการในคณะกรรมการ
กําหนดนโยบายและวางแผนโครงการตามแผนยุทธศาสตรช าติวา ดว ยการปองกัน และปราบปรามทุจ ริต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผน
โครงการตามแผนยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามทุ จ ริ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อ ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครปฐม
ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองประธานกรรมการ
4. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
5. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
กรรมการ
6. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
พระราชวังสนามจันทร
7. ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี
กรรมการ
8. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
9. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
10. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
คณะโบราณคดี
11. รองคณบดีฝายบริหารและพระราชวังสนามจันทร
กรรมการ
คณะมัณฑนศิลป
12. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
คณะอักษรศาสตร
13. รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและองคกรสัมพันธ
กรรมการ
คณะศึกษาศาสตร
14. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร
15. รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร
16. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
คณะดุริยางคศาสตร
18. รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
19. รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
คณะวิทยาการจัดการ
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20. ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
21. ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝายประกันคุณภาพ
วิทยาลัยนานาชาติ
22. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายศิลปะและการออกแบบ
บัณฑิตวิทยาลัย
23. ผูอํานวยการกองแผนงาน
24. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
25. นางอรวรรณ ฤทธิ์คง
26. นางสาวนิชาภัทร ทองอุมใหญ
27. นางสาวน้ําออย เดชจุย
28. นางสาวชิดชนก อินทรปญญา
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน “คุณพอจรงค รื่นใจดี”
พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง

ตามที่นางสาวอําภา รื่น ใจดี ได แจงความประสงคขอแก ไขระเบี ยบมหาวิทยาลัย ศิลปากร
วาดวยกองทุน “คุณพอจรงค รื่นใจดี” พ.ศ. 2550 เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารกองทุนดังกลาวให
สอดคลองกับสภาวะของสังคม เศรษฐกิจ และอัตราคาของเงินในอนาคต ซึ่งขอแกไขโดยไมระบุจํานวนผูรับทุน
และเงินทุนการศึกษาที่ใหแกนักศึกษา นั้น
ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของผูบริจาคเงินจัดตั้งกองทุนดังกลาว กองนิติการ
ไดเ สนอที่ป ระชุมพิจ ารณา (รา ง) ระเบีย บมหาวิทยาลัย ศิล ปากรวาดว ยกองทุน “คุณ พอ จรงค รื่น ใจดี”
พ.ศ. .... โดยยกเลิกระเบียบฉบับเดิม และปรับขอความตามที่คณะมัณฑนศิลปขอแกไข จาก “ขอ 5 ใหนํา
ดอกผลเงินกองทุนตามขอ 3 ไปจัดสรรเปนทุนการศึกษา ปการศึกษาละ 1 ทุน จํานวนทุน ละ 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถวน) โดยแบงจายเงินทุนเปน 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท (หาพันบาท
ถว น) ใหแกนักศึกษาคณะมัณฑนศิล ป. ..” เปน “ขอ 6 ใหนําดอกผลเงิน กองทุน ตามขอ 4 ไปจัด สรรเปน
ทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป...”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิ ทยาลัยศิลปากรวาดว ย
กองทุน “คุณพอจรงค รื่นใจดี” พ.ศ. .... และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1
ระเบียบวาระที่ 4.4.1.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา
สังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
สภาคณาจารยขอใหทบทวนการกําหนดมาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนง
สายวิชาการ และผูดํารงตําแหนงสายบริหารหรือผูทํางานบริหาร

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ได เ สนอให แ ก ไ ขข อมู ล เกี่ ย วกั บ มาตรฐานภาระงานของผู ดํ ารงตํ าแหน ง สายวิ ช าการ ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ
ระยะเวลาของการเสนอผลงานทางวิชาการ และภาระงานของผูดํารงตําแหนงสายบริหารหรือผูทํางานบริหาร นั้น
ในการนี้ สภาคณาจารยจึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการกําหนดมาตรฐานภาระงาน
ของผูดํารงตําแหนงสายวิชาการ และผูดํารงตําแหนงสายบริหารหรือผูทํางานบริหารอีกครั้ง โดยไดสงขอมูล
เกี่ ย วกั บ มาตรฐานภาระงานของผู ดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งภาระงานของผูดํารงตําแหนงสายบริหารหรือผูทํางานบริหาร
ประกอบการพิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวาการกําหนดมาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตาม (ราง) ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานของผูดํ ารงตํ าแหนงอาจารย ผู ชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยนี้ เสนอโดยคณะกรรมการที่มีผูแทนของทุกคณะวิชา และไดมี
การนําเขาสูการพิจารณาในที่ประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ.พ แลวหลายครั้ง ซึ่งไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง และมี
การปรับแกไข (ราง) ขอบังคับฯ ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมฯ จนมีมติเห็นชอบ นอกจากนี้ (ราง) ขอบังคับฯ
ดังกลาวยังไดผานการพิจารณาจากที่ประชุ มคณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยแล ว
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนั้น จึงมีมติใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการกําหนดมาตรฐาน
ภาระงานดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตอไป
ทั้งนี้ ประธานสภาคณาจารยขอสงวนสิทธิ์ยังไมเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
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ระเบียบวาระที่ 4.5.2

การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง

ตามมติ ที่ป ระชุ ม คณบดี ครั้ ง ที่ 17/2558 เมื่ อวั น อั งคารที่ 1 กั น ยายน 2558 ได ให ความ
เห็นชอบวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของคณะวิชา/หนวยงาน นั้น
ในการนี้ กองคลั ง ได ส รุ ป การขอเปลี่ ย นแปลงวงเงิ น ยื ม ทดรองจ า ยหมุ น เวี ย น ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามทีค่ ณะวิชาเสนอมา ดังนี้
กรุงเทพมหานคร
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

จากเดิม จํานวน 500,000.00 บาท
เปน จํานวน 1,000,000.00 บาท

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบการขอเปลี่ ย นแปลงวงเงิ น ยื ม ทดรองจ า ย
หมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของคณะวิชาตามที่กองคลังเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

สรุปเรื่อง

เรื่องอื่นๆ
การประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับผลงานวิชาการรับใช
สังคม การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการดวยผลงานวิชาการรับใชสังคม
และตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษาดานงานวิชาการรับใชสังคม

รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการแจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับผลงานวิชาการรับใชสังคม การขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการดวยผลงานวิชาการรับใชสังคม และตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษาดานงานวิชาการ
รับใชสังคม เมื่อวันศุกรที่ 22 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษารับทราบหลักเกณฑ
และวิธีการเสนอขอกําหนดตําแหนงวิชาการรับใชสังคม แลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการเสนอผลงาน
วิชาการรับใชสังคมจากกรณีศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเสนอขอผลงานวิชาการรับใชสังคม แนวทาง
และตัวชี้วัดดานวิชาการเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับบริบทและสอดคลองกับพันธกิจของแตละกลุมมหาวิทยาลัย
ในการใชประกอบการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของประเทศไทย และตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา
ดานงานวิชาการรับใชสังคม นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอใหคณะวิชาประชาสัมพันธเรื่องดังกลาวไปยังบุคลากรภายใน
คณะวิชาเพื่อใหบุคลากรเรงดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ทั้งนี้ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา สถาบันวิจัยและ
พัฒนากําหนดจัดงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากร
วิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตรและศิลป” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เวลา
10.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซึ่งจะมีการบรรยาย เรื่อง “ผลงาน
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วิชาการรับใชสังคมและการขอตําแหนงทางวิชาการ” โดยศาสตราจารย ดร.ปย ะวัติ บุญ-หลง ผูอํานวยการ
สถาบันคลังสมองของชาติ จึงขอเชิญผูบริหาร คณาจารย และผูสนใจเขารวมฟงการบรรยายในวัน เวลา และ
สถานทีด่ ังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.45 น.
(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

