
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 2/2559

วันอังคารที่ 26 มกราคม 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. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
7. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
8. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
9. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

10. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี
11. ผศ.เอกพงษ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป
12. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
13. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14. รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
15. ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลสง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายศิลปะและการออกแบบ

รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

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

10. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
11. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
12. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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13. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
14. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
2. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
4. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

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

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไปราชการตางประเทศ
2. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.00 น.
เม่ือสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2559

เม่ือวันอังคารท่ี 12 มกราคม 2559

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 12 มกราคม 2559

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2559
เม่ือวันอังคารท่ี 12 มกราคม 2559 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 12 มกราคม 2559 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาการจัดการท่ีไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพ

ดําเนินโครงการ “คายเยาวชนนานาชาติ (International Young Blood Camp 2016) คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558” ระหวางวันท่ี 25-29 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนและสรางเครือขายทางวิชาการระหวางผูบริหาร
คณาจารย และนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ตลอดจนเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใหเปนท่ีรูจักในระดับ
นานาชาติ และขอขอบคุณคณะดุริยางคศาสตรท่ีไดใหความรวมมือจัดการแสดงดนตรีสากลซิมโฟนีออรเคสตรา
ในโครงการ “ดนตรีในสวน” เพ่ือตอนรับเยาวชนจากนานาชาติท่ีเขารวมโครงการดังกลาว

2. คณะดุริยางคศาสตรไดกําหนดจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี “In Love Concert” #3
ตอน Black Valentine ในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2559 เวลา 19.00 น. ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสบการณในการแสดงดนตรีของนักศึกษา จึงขอเชิญผูสนใจเขารวมงานดังกลาว

3. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณกองกิจการนักศึกษาและศูนยคอมพิวเตอรท่ีไดรวมกันจัดทําระบบ
สืบคนขอมูลนักศึกษา ศิษยเกาดีเดน และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดตอใหแก
นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังเปนการสรางความเขมแข็งใหกับสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมหาวิทยาลัยขอความรวมมือคณบดีคณะวิชามอบหมายผูทําหนาท่ีประสานงานใหขอมูลนักศึกษา
เกา พรอมท้ังประชาสัมพันธภายในคณะวิชา ท้ังนี้ จะมีการหารือรายละเอียดในเรื่องดังกลาวกับนายกสมาคม
นักศึกษาเกาของคณะวิชาหรือคณบดีคณะวิชาตอไป

4. มหาวิทยาลัยขอความรวมมือใหคณะวิชา/หนวยงานสงขอมูลประชาสัมพันธการจัด
โครงการ/กิจกรรมตางๆ หรือขอมูลท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย เชน บุคคลหรือผลงานดีเดน งานวิจัย กิจกรรม
ดานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และตางประเทศ เปนตน ซึ่งไดจัดข้ึนในมหาวิทยาลัยศิลปากรท้ังท่ีดําเนินการโดย
คณะวิชา/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ไปยังงานประชาสัมพันธ ท้ังนี้
ขอใหคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน และคณะกรรมการบริหารคณะวิชา/หนวยงานพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวเพ่ือหาแนวทางการดําเนินการตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซ่ึงมาจากหนวยงานภายนอก
ระเบียบวาระท่ี 2.2.1 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได มีประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
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เพ่ือเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมี คุณภาพตามเจตนารมณของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการกําหนดรายละเอียดของการบริหารและ
จัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา กองบริการการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมคณบดี
เพ่ือทราบประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งท่ี 11/2558
เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2558 เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บขอมูลรายละเอียดตาม
แนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) 3-7 สามารถปรับเปลี่ยนหัวขอ
รายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทของแตละสถาบันได โดยใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา มคอ. 3-7 และ
ใหแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีใชในการติดตาม
ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปท่ีระบุไวในหมวดท่ี 1-6 ของแตละหลักสูตรตามบริบทและ
วัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ท้ังนี้  ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
และสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) หลักสูตรใดมีความประสงคจะกําหนดตัวบงชี้
แบบเดิมก็สามารถกระทําไดตามหัวขอและรายละเอียดของ มคอ.3-7 และตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 12 ขอ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเภสัชศาสตร พ.ศ. 2558 (หลักสูตรหกป)

สรุปเรื่อง
ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร พ.ศ. 2558 (หลักสูตรหกป) ฉบับลงวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือให
สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน โดยสถาบันอุดมศึกษาใดท่ีจัด
การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร พ.ศ. 2558 (หลักสูตรหกป) อยูในวันท่ีประกาศฉบับนี้
ใชบังคับ ตองปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศฉบับนีภ้ายในปการศึกษา 2560

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหคณะเภสัชศาสตรดําเนินการดานหลักสูตรในสวนท่ีเก่ียวของตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ระเบียบวาระท่ี 2.4.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาตน

ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 262 105 การออกแบบสถาปตยกรรมไทย ของนักศึกษา
จํานวน 14 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดจากการปรับการเรียนการสอนและเกณฑการใหคะแนน ซึ่งไดผาน
การเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2558

รองอธิการบดฝีายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
แลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 2.5.1 โครงการประชุมสัมมนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามท่ีไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ฉบับลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกณฑมาตรฐานหลักสูตรรองรับการบริหาร
จัดการหลักสูตรท่ีมีลักษณะแตกตางตามจุดเนนของสาขาวิชาการและวิชาชีพตางๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณภาพ สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตลาดแรงงาน ความกาวหนาของ
ศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
เปาหมายของการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กองบริการการศึกษาจึงไดกําหนด
จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง เกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ในวันพุธท่ี 2 มีนาคม 2559 ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจเก่ียวกับ
รายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูบริหาร คณาจารย
และบุคลากรท่ีเก่ียวของใหไดรับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ



6

ระเบียบวาระท่ี 2.5.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานหนังสือแก
มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานหนังสือแกมหาวิทยาลัย

เม่ือเสด็จพระราชดําเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2557 ในวันท่ี 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 นายกสภามหาวิทยาลัยประสงคมอบหนังสือดังกลาว จํานวน 3 เลม ไปยังสํานัก
หอสมุดกลางเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหสํานักหอสมุดกลางเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.5.3 รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
และสรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจําไตรมาสท่ี 1

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 27 มกราคม 2558 ไดเปลี่ยนแปลง

ความถ่ีในการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน
โดยมอบหมายใหงานสารบรรณจัดทํารายงานดังกลาว เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส
และครั้งท่ี 20/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 20 ตุลาคม 2558 ไดมอบหมายใหงานสารบรรณสรุปผลการลดใช
ทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ประกอบการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) นั้น

ในการนี้  งานสารบรรณได รายงานการเข าใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน รวมท้ังสรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายใน
การเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจํา
ไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558) โดยพิจารณาจากหนวยงานท่ีมีการเวียนเอกสารผานระบบดังกลาว
จํานวน 4 หนวยงาน คือ
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1. งานสารบรรณ กองกลาง
2. งานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต
3. กองการเจาหนาท่ี
4. กองนิติการ
ท้ังนี้ สามารถลดการใชทรัพยากรกระดาษ จํานวน 71,412 แผน คิดเปนคาใชจายท่ีสามารถ

ลดได จํานวนท้ังสิ้น 32,113.90 บาท (สามหม่ืนสองพันหนึ่งรอยสิบสามบาทเกาสิบสตางค)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ขอใหคณบดีคณะวิชา/ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก กําชับให
บุคลากรผูรับผิดชอบของคณะวิชา/หนวยงานเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
อยางสมํ่าเสมอ

ระเบียบวาระท่ี 2.5.4 รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคเพื่อความย่ังยืนของสังคมและชุมชน ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่อง “ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจ

สรางสรรคเพ่ือความยั่งยืนของสังคมและชุมชน” ภายใตกลุมเรื่องนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน ป 2557
ในรูปแบบการรวมสมทบทุน (Matching Fund) ซึ่งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดทําสัญญาให
ทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีอธิการบดีเปนหัวหนาโครงการวิจัย และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเปนผูประสานงานโครงการดังกลาว นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหมีการตอยอดและเห็นผลสัมฤทธิ์ท่ีชัดเจนในการดําเนินการวิจัยและเกิดการ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน สกว. ไดใหการสนับสนุนโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ือความยั่งยืน
ของสังคมและชุมชน ระยะท่ี 2 (ทุนตอเนื่อง) ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรายงานความกาวหนาของการ
ดําเนินงานโครงการดังกลาวในระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 โดยไดรับความรวมมือจากคณะวิชาตางๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือแสดงบทบาทของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้

1. ระยะท่ี 1
- บทบาทตอชุมชนชาวไทยมุสลิม ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา ประกอบดวยกิจกรรม

การสํารวจพ้ืนท่ีและวิถีชุมชนเพ่ือพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว การสรางอาชีพในชุมชนโดยเนนอัตลักษณทองถ่ิน
การสรางศูนยการเรยีนรู การดําเนินการดานการใชพลังงานทดแทนและชุมชนปลอดปโตรเลียม เปนตน

- บทบาทตอชุมชนบานลาด ตําบลบานลาด อําเภอบานลาด ประกอบดวยกิจกรรม
การอบแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตย การแปรรูปอาหาร การจัดทําเว็บไซตและหนังสั้นเพ่ือประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียว เปนตน

2. ระยะท่ี 2
- การจัดทําขอมูลประกอบการประชาสัมพันธการทองเท่ียว การสอนการแสดงทองถ่ิน

การจัดกิจกรรมสินคาพ้ืนเมือง เปนตน
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 หลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี

21/2558 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

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  พงษพินจิภิญโญ* 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*
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สถิติประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี

21/2558 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

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

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
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โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี
21/2558 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.4 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี

22/2558 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 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
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี

21/2558 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี

21/2558 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

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*

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
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.7 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร

ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี

22/2558 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.8 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

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

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
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โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี
22/2558 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.9 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม  ฉบับป พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  ฉบับป พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุง
แกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี

22/2558 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ. 2557 และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

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
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป
พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 22/2558 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรไดเสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ
180 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการวาระพิเศษ/2558 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น และคณะเภสัชศาสตรไดปรับแกตาม
ขอเสนอแนะแลว ท้ังนี้ หลักสูตรดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันศุกรท่ี 22 มกราคม 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยกองบริการการศึกษาไดเสนอขอปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 22/2558 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะ
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ใหปรับแกในบางประเด็น และกองบริการการศึกษาไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว ท้ังนี้ หลักสูตรดังกลาวได
ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันศุกรท่ี 22 มกราคม
2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.1 โครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามโครงการรับนักเรียนโครงการโอลิมปก

วิชาการเขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ
ปการศึกษา 2559 (โครงการรับตรง)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคจะดําเนินการโครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามโครงการ

รับนักเรียนโครงการโอลิมปกวิชาการเขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ
ปการศึกษา 2559 (โครงการรับตรง) เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีผานการอบรมคายโอลิมปกวิชาการและมีผล
การเรียนดีไดเขาศึกษาตอท่ีคณะวิทยาศาสตรโดยตรง ซึ่งเปนการสนับสนุนนโยบายของคณะวิชา และคัดเลือก
นักเรียนท่ีมีความสามารถสูงเพ่ือศึกษาตอท่ีคณะวิชา 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
ท้ังนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามโครงการรับ
นักเรียนโครงการโอลิมปกวิชาการเขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ
ปการศึกษา 2559 (โครงการรับตรง) ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
โครงการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.2 โครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559
(โครงการรับตรง)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคจะดําเนินการโครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามโครงการ

รับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา
2559 (โครงการรับตรง) เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งจะคัดเลือกจากผูสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และใชคะแนนสอบจากระบบ
กลาง (Admissions) หรือคะแนนจากการสอบวิชาสามัญท่ีจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน) (สทศ.) โดยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2559 กําหนดรับนักศึกษา
จํานวนท้ังสิ้น 200 คน ดังนี้

กลุมท่ี 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
กลุมท่ี 2 จํานวน 60 คน แบงเปน 2 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 30 คน
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 30 คน
ท้ังนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามโครงการรับ
นักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559
(โครงการรับตรง) และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 การเปลี่ยนแปลงและแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผน

โครงการตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 1831/2558 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
ทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น

เนื่องจากกองบริการการศึกษาประสงคขอเปลี่ยนแปลงและแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการ
กําหนดนโยบายและวางแผนโครงการตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพ่ิมเติม) ดังนี้

1. ขอเปลี่ยนแปลง จาก “รองคณบดีฝายวิชาการ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ” เปน “รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ” ตามท่ี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพเสนอ

2. ขอแตงตั้งกรรมการและผูชวยเลขานุการ (เพ่ิมเติม) 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

ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการตามแผนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2559
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อกรรมการในลําดับท่ี 2.1-2.3 แลว

ทั้งนี้ คณะวิชาไดแจงที่ประชุมเพิ่มเติมในการขอเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการ
กําหนดนโยบายและวางแผนโครงการตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผน
โครงการตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อ ดังนี้

1. ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครปฐม ท่ีปรึกษา
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 กรรมการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21. ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝายประกันคุณภาพ กรรมการ
วิทยาลัยนานาชาติ

22. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายศิลปะและการออกแบบ กรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย

23. ผูอํานวยการกองแผนงาน กรรมการ
24. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
25. นางอรวรรณ  ฤทธิ์คง ผูชวยเลขานุการ
26. นางสาวนิชาภัทร  ทองอุมใหญ ผูชวยเลขานุการ
27. นางสาวน้ําออย  เดชจุย ผูชวยเลขานุการ
28. นางสาวชิดชนก  อินทรปญญา ผูชวยเลขานุการ

และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน “คุณพอจรงค รื่นใจดี”

พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีนางสาวอําภา รื่นใจดี ไดแจงความประสงคขอแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร

วาดวยกองทุน “คุณพอจรงค รื่นใจดี” พ.ศ. 2550 เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารกองทุนดังกลาวให
สอดคลองกับสภาวะของสังคม เศรษฐกิจ และอัตราคาของเงินในอนาคต ซึ่งขอแกไขโดยไมระบุจํานวนผูรับทุน
และเงินทุนการศึกษาท่ีใหแกนักศึกษา นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของผูบริจาคเงินจัดตั้งกองทุนดังกลาว กองนิติการ
ไดเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน “คุณพอจรงค รื ่นใจดี”
พ.ศ. .... โดยยกเลิกระเบียบฉบับเดิม และปรับขอความตามท่ีคณะมัณฑนศิลปขอแกไข จาก “ขอ 5 ใหนํา
ดอกผลเงินกองทุนตามขอ 3 ไปจัดสรรเปนทุนการศึกษา ปการศึกษาละ 1 ทุน จํานวนทุนละ 10,000 บาท
(หนึ่งหม่ืนบาทถวน) โดยแบงจายเงินทุนเปน 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท (หาพันบาท
ถวน) ใหแกนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป...” เปน “ขอ 6 ใหนําดอกผลเงินกองทุนตามขอ 4 ไปจัดสรรเปน
ทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป...”

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
กองทุน “คุณพอจรงค รื่นใจด”ี พ.ศ. .... และใหนําเสนออธิการบดลีงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.4 วาระลับ
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

สังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 สภาคณาจารยขอใหทบทวนการกําหนดมาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนง

สายวิชาการ และผูดํารงตําแหนงสายบริหารหรือผูทํางานบริหาร

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญ ครั้งท่ี 9/2558 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558

ไดเสนอใหแกไขขอมูลเก่ียวกับมาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงสายวิชาการ ในประเด็นเก่ียวกับ
ระยะเวลาของการเสนอผลงานทางวิชาการ และภาระงานของผูดํารงตําแหนงสายบริหารหรือผูทํางานบริหาร นั้น

ในการนี้ สภาคณาจารยจึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการกําหนดมาตรฐานภาระงาน
ของผูดํารงตําแหนงสายวิชาการ และผูดํารงตําแหนงสายบริหารหรือผูทํางานบริหารอีกครั้ง โดยไดสงขอมูล
เก่ียวกับมาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังภาระงานของผูดํารงตําแหนงสายบริหารหรือผูทํางานบริหาร
ประกอบการพิจารณา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นวาการกําหนดมาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตาม (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยนี้ เสนอโดยคณะกรรมการท่ีมีผูแทนของทุกคณะวิชา และไดมี
การนําเขาสูการพิจารณาในท่ีประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ.พ แลวหลายครั้ง ซึ่งไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง และมี
การปรับแกไข (ราง) ขอบังคับฯ ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมฯ จนมีมติเห็นชอบ นอกจากนี้ (ราง) ขอบังคับฯ
ดังกลาวยังไดผานการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยแลว
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนั้น จึงมีมติใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการกําหนดมาตรฐาน
ภาระงานดังกลาวเพ่ือใหเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตอไป

ท้ังนี้ ประธานสภาคณาจารยขอสงวนสิทธิ์ยังไมเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 17/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 1 กันยายน 2558 ไดใหความ

เห็นชอบวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของคณะวิชา/หนวยงาน นั้น
ในการนี้ กองคลังไดสรุปการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามท่ีคณะวิชาเสนอมา ดังนี้
กรุงเทพมหานคร
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จากเดิม จํานวน 500,000.00 บาท

เปน จํานวน 1,000,000.00 บาท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจาย
หมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของคณะวิชาตามท่ีกองคลังเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับผลงานวิชาการรับใช

สังคม การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการดวยผลงานวิชาการรับใชสังคม
และตัวช้ีวัดของสถาบันอุดมศึกษาดานงานวิชาการรับใชสังคม

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายวิชาการแจงให ท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดประชุมสัมมนาเพ่ือนําเสนอกรณีศึกษาเก่ียวกับผลงานวิชาการรับใชสังคม การขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการดวยผลงานวิชาการรับใชสังคม และตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษาดานงานวิชาการ
รับใชสังคม เม่ือวันศุกรท่ี 22 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษารับทราบหลักเกณฑ
และวิธีการเสนอขอกําหนดตําแหนงวิชาการรับใชสังคม แลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับการเสนอผลงาน
วิชาการรับใชสังคมจากกรณีศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการเสนอขอผลงานวิชาการรับใชสังคม แนวทาง
และตัวชี้วัดดานวิชาการเพ่ือสังคมท่ีเหมาะสมกับบริบทและสอดคลองกับพันธกิจของแตละกลุมมหาวิทยาลัย
ในการใชประกอบการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของประเทศไทย และตวัชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา
ดานงานวิชาการรับใชสังคม นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอใหคณะวิชาประชาสัมพันธเรื่องดังกลาวไปยังบุคลากรภายใน
คณะวิชาเพ่ือใหบุคลากรเรงดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ท้ังนี้ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา สถาบันวิจัยและ
พัฒนากําหนดจัดงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากร
วิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 9 : บูรณาการศาสตรและศิลป” ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 เวลา
10.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซึ่งจะมีการบรรยาย เรื่อง “ผลงาน
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วิชาการรับใชสังคมและการขอตําแหนงทางวิชาการ” โดยศาสตราจารย ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ผูอํานวยการ
สถาบันคลังสมองของชาติ  จึงขอเชิญผูบริหาร คณาจารย และผูสนใจเขารวมฟงการบรรยายในวัน เวลา และ
สถานท่ีดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.45 น.

(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


