รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 8/2559
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย
ศ.ถาวร
อ.อํามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
รศ.ดร.เกษร
รศ.ดร.ปานใจ
อ.ดร.ปรมพร
ผศ.ดร.อริศร

ถาวรเวช
ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
โกอุดมวิทย
ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
จันทรศิริ
ธารทัศนวงศ
ศิริกุลชยานนท
เทียนประเสริฐ

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการหอศิลป
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1.
2.
3.
4.

ผศ.ดาวลอย
อ.ปญจพล
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.ภูวนาท

กาญจนมณีเสถียร
เหลาพูนพัฒน
เกาศัลย
รัตนรังสิกุล

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ผศ.ดร.วรางคณา
ผศ.ดร.มาเรียม
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล
อ.มานพ
ผศ.ฉัตรชัย
ผศ.ดร.ศักดิพันธ
รศ.ดร.บุญศรี

นิพัทธสุขกิจ
นิลพันธุ
อยูยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
คงชุม
เอี่ยมสะอาด
เผาทองจีน
ตันวิมลรัตน
จงเสรีจิตต

รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝายบริหารและพระราชวังสนามจันทร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ประธานสภาคณาจารย

2
ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.นนท
2. อ.นภดล

คุณค้ําชู
วิรุฬหชาตะพันธ

ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน
2. ผศ.ดร.สาโรช

แสงฉัตรแกว
พูลเทพ

3. อ.ดร.สุภาพ

เกิดแสง

ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี
ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
และแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.คณิต
2. รศ.ดร.วศิน
3. ผศ.ดร.สมพิศ

เขียววิชัย
อิงคพัฒนากุล
ขัตติยพิกุล

4. ผศ.เอกพงษ
5. อ.ดําริห
6. รศ.ดร.พิทักษ

ตรีตรง
บรรณวิทยกิจ
ศิริวงศ

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
และกิจการพิเศษ
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาพักผอนไปตางประเทศ
ติดราชการ
ติดราชการ

หมายเหตุ
วาระที่ 4.2.1 การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง ไดรับอนุญาตใหออกจากหองประชุม
เปดประชุมเวลา 10.00 น.
เรื่องตางๆ ดังนี้

เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1
สรุปเรื่อง

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2559
เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559

ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559
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มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ใ ห แก ไ ขรายงานการประชุ ม หน า 14 ระเบี ย บวาระที่ 4.5.2
ในสวนของสรุปเรื่อง โดยใหเพิ่มขอความเปนดังนี้
- ยอหนาแรก บรรทัดที่ 7 เปน “2/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 แตยังมิไดพิจารณา
ภาระงานของผูดํารงตําแหนงบริหารตามที่สภาคณาจารยเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยไวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2558 นั้น”
- ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 2 เปน “...ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดอีกครั้ง โดยมีมติ...”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2559
เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบพระราชบัญญัติ/ประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง

ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้
1. คณะดุริยางคศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 661 201 Current Topics in Music กลุม 301 ของนักศึกษาจํานวน
1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนและใหคาระดับผลการศึกษาของอาจารยผูสอน ซึ่งได
ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะดุริยางคศาสตร ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2559
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะดุริยางคศาสตร
แลว
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2. คณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมขอแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 623 302 สถิติธุรกิจวิศวกรรม กลุม 1
ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวบรวมคะแนนการสอบกลางภาค ซึ่งไดผาน
การเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
3. คณะสั ต วศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตรประสงค ข อแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 จํานวน 2 รายวิชา คือ
3.1 รายวิชา 710 456 การจัดการดูแลสุนัขและแมว ของนักศึกษาจํานวน 14 ราย
เนื่ อ งจากเกิ ด ความผิ ด พลาดในการกรอกค า ระดั บ ผลการศึ ก ษา ซึ่ ง ได ผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8
มกราคม 2559
3.2 รายวิชา 710 321 โภชนศาสตรสัตว ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความ
ผิดพลาดในการกรอกขอมูลคะแนนทดสอบยอย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.4.2
สรุปเรื่อง

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

ตามมติ ที่ป ระชุ มคณบดี ครั้งที่ 13/2545 เมื่ อวั น อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดให ความ
เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการเสนอหลั ก สู ต รใหม โดยให ก องบริ ก ารการศึ ก ษาจั ด ทํ า คํ า สั่ ง รายชื่ อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น
บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรตางๆ ในชวงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ 2559 ดังนี้
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คําสั่งที่
14/2559
ลงวันที่ 7
มกราคม
พ.ศ. 2559

155/2559
ลงวันที่ 3
กุมภาพันธ
พ.ศ. 2559

หลักสูตร

คณะวิชา

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุ
และเทคโนโลยี
พอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง
อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิชาวิศวกรรม
และเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและระบบ
อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโน
เทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จํานวน
อนุกรรมการ
(คน)
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5
5
6
5
5

5

5

6

หมายเหตุ

6
จํานวน
อนุกรรมการ
(คน)
5

คําสั่งที่

หลักสูตร

คณะวิชา

159/2559
ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ
พ.ศ. 2559

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจารึกศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะวิทยาศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

5

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาจารึกศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

บัณฑิตวิทยาลัย

5

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

บัณฑิตวิทยาลัย

6

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

คณะวิทยาศาสตร

6

205/2559
ลงวันที่ 15
กุมภาพันธ
พ.ศ. 2559
207/2559
ลงวันที่ 15
กุมภาพันธ
พ.ศ. 2559
208/2559
ลงวันที่ 15
กุมภาพันธ
พ.ศ. 2559
236/2559
ลงวันที่ 24
กุมภาพันธ
พ.ศ. 2559

5
5

5
6
6

หมายเหตุ

7
คําสั่งที่

หลักสูตร

คณะวิชา

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จํานวน
อนุกรรมการ
(คน)
6

หมายเหตุ

5
5

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1
สรุปเรื่อง

เรื่องรับทราบอื่นๆ
รายงานความกาวหนาของโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559
ไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและสรางสรรค ของมหาวิทยาลัย เพื่อให
เกิดการใชจายเงินจากกองทุนวิจัยและสรางสรรคในสวนของคณะวิชาอยางมีประสิทธิภาพ และตามที่ ดร.สุวิทย
เมษินทรีย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ไดหารือกับ Research Forum ของที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย เมื่อวันจันทรที่ 4 เมษายน 2559 และวันอาทิตยที่ 10 เมษายน 2559 ซึ่งตองการใหมหาวิทยาลัย
มีสวนรวมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคผานการดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยไดมีการแบงกลุม
เพื่อจัดเตรียม Roadmap เพื่อนําเสนอตอนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี และพลเอกประยุท ธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับมอบหมายใหเปนประธานของกลุมอุตสาหกรรมที่
5 คือ Culture, Creativity และ High Value Services ซึ่งจะมีการประชุมกลุมยอยในประเด็นของกลุม
อุตสาหกรรมดังกลาว ณ ศูนยสรางสรรคการออกแบบ (TCDC) ในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2559 นั้น
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ดํ า เนิ น การในการพั ฒ นาโจทย วิ จั ย
ตลอดจนจั ด กิ จ กรรมต า งๆ และกระตุ น ให เ กิ ด การวิ จั ย ในด า นดั ง กล า ว โดยจั ด ให มี ก ารศึ ก ษาดู ง าน
ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ระหวางวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2559 มีผูรวมการศึกษาดูงานจากทุก
คณะวิชา รวมจํานวน 38 คน และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการศึกษาดูงานดังกลาว สถาบันวิจัยและ
พัฒนาไดจัดการบรรยายในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 หัวขอ เศรษฐกิจสรางสรรคคืออะไร และบทบาท
ของมหาวิทยาลั ยศิ ลปากรในการขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จสรางสรรคของประเทศ โดยคุณกิ ตติ รัตน ปติพานิ ช
ผูทรงคุณวุฒิจากศูนยสรางสรรคการออกแบบ (TCDC) และความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรและ

8
มหาวิ ทยาลัย Hongik มหาวิทยาลั ยอัน ดับหนึ่ งทางดานศิลปะและสถาปตยกรรมของสาธารณรัฐเกาหลี
(เกาหลีใต) โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน ไลสัตรูไกล
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และขอเชิญชวนผูสนใจเขารวมฟงการบรรยายดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ฉบับป พ.ศ. 2555

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ตลอดชีวิ ต ฉบั บป พ.ศ. 2555 โดยมี ส าระในการปรับ ปรุ งแก ไขคื อ ขอเปลี่ ยนแปลงรายชื่ ออาจารยป ระจํ า
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.ภัทรพล มหาขันธ*
1. อาจารย ดร.ภัทรพล มหาขันธ*
2. อาจารยจิตตรา มาคะผล*
2. อาจารยบุญมา เขียววิชัย
3. อาจารย ดร.ยิ่ง กีรติบูรณะ
3. อาจารยภัทรา แกวพิจิตร
4. อาจารยพรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข
4. อาจารยพรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข*
5. อาจารยจเร พวงแกว
5. อาจารยลิขสิทธิ์ พุฒเขียว
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ มใช ตั้ งแต เดื อนมี น าคม 2559 เป น ต นไป ซึ่ งที่ป ระชุ มคณะกรรมการวิ ช าการครั้ งที่
6/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบการปรั บปรุ ง หลั กสู ตรศึ กษาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา หลิวเสรี*
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุรีรัตน พุดตาลเล็ก*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุรีรัตน พุดตาลเล็ก
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษราภรณ งามปญญา* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษราภรณ งามปญญา*
4. รองศาสตราจารย ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศพันธ
4. รองศาสตราจารย ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศพันธ
5. อาจารย ดร.รุจิกาญจน นาสนิท
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจิกาญจน นาสนิท*,**
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
5/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3
สรุปเรื่อง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป
พ.ศ. 2558

ดวยคณะสถาป ตยกรรมศาสตร ประสงค ขอปรั บปรุ งหลั กสู ตรปรัชญาดุ ษฎีบั ณฑิต สาขาวิ ชา
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2558 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข ดังนี้
1. ขอเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต จาก “ไมนอยกวา 12 หนวยกิต” เปน “ไมนอยกวา 6 หนวยกิต”
2. ขอตัดรายวิชา 262 610 วิธีวิจัยขั้นสูงทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ออกจากหมวด
วิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
3. ขอปรั บ แผนการศึ ก ษา ข อ 3.1.4.1 แบบ 1.1 วิ ท ยานิ พ นธ 48 หน ว ยกิ ต ป ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 และปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2558 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา หลิวเสรี*
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุรีรัตน พุดตาลเล็ก*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุรีรัตน พุดตาลเล็ก
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษราภรณ งามปญญา* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษราภรณ งามปญญา*
4. รองศาสตราจารย ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศพันธ
4. รองศาสตราจารย ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศพันธ
5. อาจารย ดร.รุจิกาญจน นาสนิท
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจิกาญจน นาสนิท*,**
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
5/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5
สรุปเรื่อง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ฉบับป พ.ศ. 2557

ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

11
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.กําไลทิพย ปตตะพงศ*
1. รองศาสตราจารยประยูร ทรงศิลป*
2. รองศาสตราจารย ดร.สมสรวง พฤติกุล*
2. รองศาสตราจารย ดร.สมสรวง พฤติกุล*
3. รองศาสตราจารยสุภาภรณ จินดามณีโรจน*
3. รองศาสตราจารยกนกวรรณ เยรินี*
4. อาจารยนุชนภางค ชุมดี
4. ผูชวยศาสตราจารยแพร ศิริศักดิ์ดําเกิง
5. อาจารยภูมิ ภูติมหาตมะ
5. อาจารยวราภรณ มนตไตรเวศย
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ มใช ตั้ งแต เดื อนมี น าคม 2559 เป น ต นไป ซึ่ งที่ป ระชุ มคณะกรรมการวิ ช าการครั้ งที่
7/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มี มติ ใหความเห็นชอบการปรับปรุ งหลั กสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ. 2557 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร

สรุปเรื่อง

ตามคําสั่ งมหาวิทยาลั ย ศิล ปากร ที่ 917/2556 ลงวั นที่ 13 มิถุน ายน พ.ศ. 2556 แต งตั้ ง
รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง
4 ป ตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เปนตนไป นั้น
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เนื่ องจากรองศาสตราจารย ดร.สื บสกุ ล อยู ยื นยง จะครบวาระการดํารงตํ าแหน งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ขอ 6 กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํ า รงตํ าแหน ง คณบดี กอ นวาระการดํ ารงตํ า แหน ง จะสิ้ น สุ ด ลงไม น อ ยกว า 240 วั น และข อ 8 กํ า หนดให
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ โดยประกอบดวย
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
ประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
กรรมการ
3. คณบดีของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
กรรมการ
4. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะเสนอมา จํานวน 1 คน
5. ผูแทนบุคลากรของคณะ จํานวน 1 คน
กรรมการ
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูส มควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผู แทนบุ คลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ข อ 6 กําหนดใหการเลื อกตั้ ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ จากผูไดรับการเสนอชื่อและ
จากผูสมัครเขารับการเลือกตั้งตามขอ 4 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ประกอบดวย
(1) คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเที ยบเทาคณะ ซึ่งไมใชคณบดี
ของคณะ ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณบดี จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
(3) กรรมการจํ านวน 1 คน ประเภทคณาจารย ป ระจํ า ที่ ไ ด รั บ การเสนอจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
(4) เลขานุการคณะ ทําหนาที่เลขานุการ หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือ
ผูที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะเปนบุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน
ทําหนาที่เลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวยก็ได โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
การไดมาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) สําหรับคณะที่มีทั้งคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการบริหารคณะ ใหการเสนอชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับการเสนอชื่อจากการประชุม
รวมกันของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ โดยคํานึงถึงความมีสวนไดสวนเสียทั้ง
ทางตรงและทางออมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อดวย
ในการนี้ กองการเจ าหนาที่จึ งเสนอที่ป ระชุมคณบดี พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการใน
คณะกรรมการเลื อกตั้ ง กรรมการสรรหาผู ส มควรดํ ารงตํ า แหน ง คณบดี ประเภทผู แ ทนบุ คลากรของคณะ
เพื่อสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ในขอ (1) เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทน
บุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 (1)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ตามขอ 6 (1)
ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 และใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.2

การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ

สรุปเรื่อง

ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลั ย ศิล ปากรที่ 689/2557 ลงวัน ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และที่
351/2558 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 2 ป ซึ่งจะครบวาระการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 นั้น
เพื่ อใหการดําเนิ น งานเปน ไปดว ยความเรี ยบรอยและต อเนื่อง กองกลางจึงเสนอที่ป ระชุ ม
คณบดี พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารเงิ น กองทุ น สวั ส ดิ ก ารทางวิ ช าการ (ชุ ด ใหม ) ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกูยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ พ.ศ. 2547 ขอ 9
กําหนดใหคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ ประกอบดวย
1. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
ประธานกรรมการ
2. กรรมการที่อธิการบดีแตงตั้ง ซึ่งไดมาโดย
กรรมการ
การเสนอจากที่ประชุมคณบดี จํานวนไมเกิน 7 คน
3. ผูอํานวยการกองคลัง (หัวหนาฝายคลัง)
กรรมการและเลขานุการ
4. ขาราชการ หรือพนักงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี กรรมการและผูชวยเลขานุการ
จํานวน 1-2 คน
ทั้ ง นี้ กองคลั ง ได เ สนอรายชื่ อ กรรมการและผู ช ว ยเลขานุ ก ารในคณะกรรมการบริ ห าร
เงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ ตามขอ 9 (4) ของระเบียบดังกลาว จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวชุติมา คาวิน
2. นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็ นชอบให แตงตั้ง คณะกรรมการบริ หารเงิน กองทุนสวัสดิ การ
ทางวิชาการ โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อ ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
ประธานกรรมการ
2. ประธานสภาคณาจารย หรือผูแทน
กรรมการ
3. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
กรรมการ
4. คณบดีคณะอักษรศาสตร
กรรมการ
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
6. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
7. ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวชุติมา คาวิน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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9. นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4.3

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และ
เกียรติบัตรศาสตราจารยเกียรติคุณ
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.5.2

รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2
ของอาจารย ดร.อารียา หุตินทะ คณะอักษรศาสตร

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหอาจารย ดร.อารียา หุตินทะ คณะอักษรศาสตร ไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่ ม พู น ความรู ท างวิ ช าการเพื่ อ เขี ย นตํ า ราสํ า หรั บ การเรี ย นการสอน “รายวิ ช า 411 256 วรรณกรรม
หมอมหลวงปน มาลากุล (M.L.Pin Malakul’s Literary Works)” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่
1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นั้น
ในการนี้ อาจารย ดร.อารี ยา หุ ตินทะ ได ส งรายงานผลความก าวหนาของการไปปฏิ บั ติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ซึ่งผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของอาจารย ดร.อารียา หุตินทะ คณะอักษรศาสตร
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ระเบียบวาระที่ 4.5.3

ความคิดเห็นของศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินคาเทอมของสถานศึกษาในทุกพื้นที่

สรุปเรื่อง

ตามที่ สํ านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การได รั บ เรื่ องร องเรี ยนจากศู น ย บริ การประชาชน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เรื่อง ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินคาเทอม
ของสถานศึกษาในทุกพื้นที่ โดยมีเนื้อหาดังนี้ “เนื่องจากสถานศึกษาจะมีนโยบายใหนักเรียนมอบตัวและชําระ
คาภาคการศึกษาทันทีหลังจากที่มีการสอบคัดเลือกผาน ซึ่งประชาชนเห็นวาทางสถานศึกษาไมควรจะใหชําระ
ค า ภาคการศึ ก ษาฯ ทั น ที เพราะจะเป น การตั ด สิ ท ธิ์ ข องนั ก เรี ย นไม ใ ห นั ก เรี ย นมี สิ ท ธิ์ ไ ปสอบคั ด เลื อ กกั บ
สถานศึกษาอื่นๆ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกไดหลายสถานศึกษา” นั้น
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดสงเรื่องรองเรียนดังกลาวมายัง
มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ ดังนี้
1. รับทราบไวเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
2. พิจารณา และรายงานผลใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบโดยตรง เมื่อเสร็จสิ้น
แลวกรุณาแจงใหศูนยบริการประชาชน สอ.สป. ทราบดวย พรอมแนบสําเนาหนังสือแจง สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และ สกอ.
3. พิจ ารณาให ความคุมครองผูร องและผูที่เกี่ ยวของไมใหได รับ ภัย หรื อความไมช อบธรรม
อันเนื่องมาจากการรองเรียนนี้
ทั้งนี้ หากสามารถรายงานผลการพิจารณาไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหทราบ
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับทราบเรื่องดังกลาว จะสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมเห็นควรใหมหาวิทยาลัยรับความคิดเห็นของศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินคาเทอมของสถานศึกษาในทุกพื้นที่ ไวพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.4
สรุปเรื่อง

รายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามมติที่ป ระชุม คณะรัฐ มนตรี เ มื่อวัน อังคารที่ 27 ตุล าคม 2558 ได เ ห็น ชอบการกํ าหนด
แนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกําหนดให
สวนราชการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจัดทํารายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการ
ใชจายงบประมาณ (PART) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สงใหสํานักงบประมาณพรอมคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
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ในการนี้ กองแผนงานไดจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณ (PART) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. ผลการประเมินตนเองของรายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจาก
การใชจายงบประมาณ (PART) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวมมีคะแนนรอยละ 80.87 ลดลง
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีคะแนนรอยละ 94.76 คิดเปนรอยละ 13.89 ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัย
เสนอของบประมาณสนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตรซึ่งเปนโครงการใหม เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลเพิ่มขึ้น สงผลใหไมมีคะแนนในบางชุดคําถาม คือ ชุดคําถาม ง การบริหารจัดการ และ ชุดคําถาม จ
การประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ จําแนกตามผลผลิต ไดดังนี้
ผลผลิต
ผลผลิตผูสาํ เร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลผลิตผูสาํ เร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ผลผลิตผูสาํ เร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
ผลผลิตผลงานบริการวิชาการ
ผลผลิตผลงานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตรและ
แกไขปญหาสําคัญของประเทศ
โครงการวิจัยเพื่อสรางสะสมองคความรูที่มีศักยภาพ
โครงการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย
รวม

คะแนนประเมินตนเอง
ป 2558
ป 2559
96.10
98.08
98.08
98.08
96.10
98.08
98.08
94.12
98.08
94.12
96.10
94.12
96.10
90.04
98.08
92.08
-

42.04

94.76

42.04
42.04
80.87

เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตนเองตามรายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามผลผลิต
พบวา เกือบทุกผลผลิตมีผลการประเมินตนเองเพิ่มสูงขึ้นจากปที่ผานมา และมีบางผลผลิต/โครงการที่มีคะแนน
ไม สู งนั ก เนื่ องจากเป น โครงการใหม ที่เ พิ่ งเสนอของบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2560
เปนปแรก
2. ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แมวาทุกผลผลิตมีผลการประเมินอยูในระดับดีเปนที่นาพึงพอใจ แตเมื่อพิจารณาเปนราย
ตัวชี้วัดพบวา ยังคงมีปญหาที่ควรปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหผลการดําเนินงานดีขึ้นอันจะนําไปสูการแกปญหาใน
ระยะยาว ดังนี้
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ประเด็นปญหา/
อุปสรรค
จํานวนผูสาํ เร็จ
การศึกษา
คาใชจายการผลิตตาม
งบประมาณทีไ่ ดรับ
จัดสรร

รอยละโครงการที่แลว
เสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด

ผลผลิต
ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
1. ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร
3. ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ผลงานบริการวิชาการ

แนวทางแกไข
คณะวิชาควรมีแนวทาง/มาตรการในการเรงรัด
พัฒนาใหบัณฑิตสําเร็จการศึกษาตามแผนที่กําหนดไว
คณะวิชา/หนวยงาน ควรใหความสําคัญกับการ
วางแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ ใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุผล
ตามแผนและระยะเวลาที่กาํ หนด
คณะวิชา/หนวยงาน ควรดําเนินงานโครงการให
แลวเสร็จตามแผนที่กําหนดไวใหทันภายใน
ปงบประมาณเพื่อสะทอนการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ทั้ งนี้ มี ขอสั งเกตเกี่ ย วกั บ การที่ รั ฐ บาลกํ า หนดให มีโ ครงการยุ ทธศาสตร ที่ส อดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตร ชาติเ พิ่มขึ้ น โดยหากกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงบประมาณไมมีมาตรการหรือแนวทางการ
กําหนดใหเปนโครงการตอเนื่องระยะยาว จะสงผลใหไมสามารถตอบคําถามตามชุดคําถามไดครบถวน ซึ่งจะมี
ผลกระทบใหไมมีคะแนนในหมวดดังกลาว
3. แนวทางการแกไขปญหาและการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ในปตอไป โดยใหความสําคัญในการจัดทําคาเปาหมายตัวชี้วัดใน
ระดับผลผลิต ผลลัพธ โดยคํานึงถึงความสามารถในการบรรลุเปาหมายเพื่อใหผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว ซึ่งจะชวยใหรายงาน PART ในปตอไป มีคะแนนผลการดําเนินงานสูงขึ้นในชุดคําถาม จ ขอ จ1
การประเมินผลในระดับผลลัพธ ขอ จ2 การประเมินผลในระดับผลผลิต และขอ จ4 การเปรียบเทียบผลผลิตและ
เปาหมายผลผลิตกับสวนราชการฯ และหนวยงานเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คลายคลึงกัน
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดํ า เนิ น งานจากการใช จ า ยงบประมาณ (PART) ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2559 และให นํ า เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและรายงานผลไปยังสํานักงบประมาณตอไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดขอบเขตการดําเนิน
โครงการแบบบูรณาการเพื่อการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหชัดเจนขึ้น
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1
สรุปเรื่อง

เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญรวมงานวันนริศ ประจําป พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานวันนริศ ไหวสมเด็จครู นายชางใหญแหงกรุงสยาม สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ประจําป พ.ศ. 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เพื่อนอมรําลึกถึงสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
ผูทรงเชี่ยวชาญงานชางและศิลปะไทยหลายแขนง จนไดรับการยกยองจากองคการการศึกษา วิทยาศาสตร
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และวั ฒ นธรรมแห ง สหประชาชาติ (UNESCO) ให เป นบุ คคลสํ าคั ญของโลก โดยหม อมราชวงศ เอมจิ ตร
จิตรพงศ ประธานมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ เปนประธานในพิธีเปดงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมตางๆ
ที่นาสนใจ ไดแก พิธีไหวครูดนตรีไทย การแสดงดนตรีสากลโดยนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร การจัดแสดง
นิทรรศการพระประวัติและผลงานฝพระหัตถ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
หัวขอ “สาสนสมเด็จ” นิทรรศการภาพถายนานาชาติ ครั้งที่ 12 หัวขอ “เย็น” และนิทรรศการแสดงผลงาน
การออกแบบอั กษรประดิ ษฐ “รางวั ล นริ ศรานุ วั ด ติ ว งศ ในด านอั ก ษรประดิ ษ ฐ ” การประกวดคั ด ลายมื อ
ภาษาไทย “รางวัล น ในดวงใจ” และการแขงขันตอบปญหาความรู “สาสน สมเด็ จ” การสาธิตการทํ า
หุนจําลองสถาปตยกรรม “ศาลาแดง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” และ “ซุมประตูวังทาพระ” การเสวนา
วิชาการ เรื่อง “การตรวจสอบชําระเอกสารสาสนสมเด็จ” การแสดงละครดึกดําบรรพ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน
“ศูรปนักขาตีสีดา” และการออกรานจําหนายสินคาตางๆ จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร บุคลากร และผูสนใจ
เขารวมงานในวันและสถานที่ดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 12.00 น.
(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

