
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 8/2559

วันอังคารที่ 19 เมษายน 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.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
6. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี
8. รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
9. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

10. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป
11. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี
2. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
3. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
4. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล รองคณบดีฝายบริหารและพระราชวังสนามจันทร

รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป
5. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร
6. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
7. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
8. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร
9. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
11. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
13. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
14. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย
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ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
2. อ.นภดล วิรุฬหชาตะพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี
2. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร

และแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
3. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ติดราชการ
2. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดฝีายประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ
3. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ติดราชการ

และกิจการพิเศษ
4. ผศ.เอกพงษ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป ลาพักผอนไปตางประเทศ
5. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ติดราชการ
6. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ

หมายเหตุ
วาระท่ี 4.2.1 การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร

ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพ่ือสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง ไดรับอนุญาตใหออกจากหองประชุม

เปดประชุมเวลา 10.00 น.
เม่ือสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 7/2559

เม่ือวันอังคารท่ี 5 เมษายน 2559

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 5 เมษายน 2559
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมหนา 14 ระเบียบวาระท่ี 4.5.2
ในสวนของสรุปเรื่อง โดยใหเพ่ิมขอความเปนดังนี้

- ยอหนาแรก บรรทัดท่ี 7 เปน “2/2559 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559 แตยังมิไดพิจารณา
ภาระงานของผูดํารงตําแหนงบริหารตามท่ีสภาคณาจารยเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยไวเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม
2558 นั้น”

- ยอหนาท่ี 2 บรรทัดท่ี 2 เปน “...ตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอีกครั้ง โดยมีมติ...”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามท่ีไดแกไขแลว

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 7/2559
เม่ือวันอังคารท่ี 5 เมษายน 2559 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 5 เมษายน 2559 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบพระราชบัญญัติ/ประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ซ่ึงมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ระเบียบวาระท่ี 2.4.1 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
ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะดุริยางคศาสตร ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 10
มีนาคม 2559

รองอธิการบดฝีายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะดุริยางคศาสตร
แลว
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2. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแกไขคาระดับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 623 302 สถิติธุรกิจวิศวกรรม กลุม 1
ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวบรวมคะแนนการสอบกลางภาค ซึ่งไดผาน
การเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2559

3. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 จํานวน 2 รายวิชา คือ

3.1 รายวิชา 710 456 การจัดการดูแลสุนัขและแมว ของนักศึกษาจํานวน 14 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคาระดับผลการศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร วาระพิเศษ ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 8
มกราคม 2559

3.2 รายวิชา 710 321 โภชนศาสตรสัตว ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความ
ผิดพลาดในการกรอกขอมูลคะแนนทดสอบยอย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2559

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.4.2 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 13/2545 เม่ือวันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความ

เห็นชอบการปรับปรุงข้ันตอนการเสนอหลักสูตรใหม  โดยใหกองบริการการศึกษาจัดทําคําสั่ งรายชื่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหท่ีประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น

บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงานใหท่ีประชุมคณบดีทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรตางๆ ในชวงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ 2559 ดังนี้
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คําสั่งท่ี หลักสูตร คณะวิชา
จํานวน

อนุกรรมการ
(คน)

หมายเหตุ

14/2559
ลงวันท่ี 7
มกราคม

พ.ศ. 2559

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุ
พอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง
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)

คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

7

5

5

6

5

5

155/2559
ลงวันท่ี 3
กุมภาพันธ
พ.ศ. 2559

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและระบบ
คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโน
เทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

5

5

6
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คําสั่งท่ี หลักสูตร คณะวิชา
จํานวน

อนุกรรมการ
(คน)

หมายเหตุ

159/2559
ลงวันท่ี 8
กุมภาพันธ
พ.ศ. 2559

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะวิทยาศาสตร 5

5

5

205/2559
ลงวันท่ี 15
กุมภาพันธ
พ.ศ. 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจารึกศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

บัณฑิตวิทยาลัย 5

207/2559
ลงวันท่ี 15
กุมภาพันธ
พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาจารึกศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

บัณฑิตวิทยาลัย 5

208/2559
ลงวันท่ี 15
กุมภาพันธ
พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

บัณฑิตวิทยาลัย 6

236/2559
ลงวันท่ี 24
กุมภาพันธ
พ.ศ. 2559

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

5

6

6
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คําสั่งท่ี หลักสูตร คณะวิชา
จํานวน

อนุกรรมการ
(คน)

หมายเหตุ

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

6

5

5

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 2.5.1 รายงานความกาวหนาของโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันพุธท่ี 30 มีนาคม 2559

ไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและสรางสรรคของมหาวิทยาลัย เพ่ือให
เกิดการใชจายเงินจากกองทุนวิจัยและสรางสรรคในสวนของคณะวิชาอยางมีประสิทธิภาพ และตามท่ี ดร.สุวิทย
เมษินทรีย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ไดหารือกับ Research Forum ของท่ีประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย เม่ือวันจันทรท่ี 4 เมษายน 2559 และวันอาทิตยท่ี 10 เมษายน 2559 ซึ่งตองการใหมหาวิทยาลัย
มีสวนรวมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคผานการดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยไดมีการแบงกลุม
เพ่ือจัดเตรียม Roadmap เพ่ือนําเสนอตอนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี และพลเอกประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับมอบหมายใหเปนประธานของกลุมอุตสาหกรรมท่ี
5 คือ Culture, Creativity และ High Value Services ซึ่งจะมีการประชุมกลุมยอยในประเด็นของกลุม
อุตสาหกรรมดังกลาว ณ ศูนยสรางสรรคการออกแบบ (TCDC) ในวันศุกรท่ี 29 เมษายน 2559 นั้น

ในการนี้  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการในการพัฒนาโจทยวิจัย
ตลอดจนจัดกิจกรรมตางๆ และกระตุนใหเ กิดการวิจัยในดานดังกลาว โดยจัดใหมีการศึกษาดูงาน
ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ระหวางวันท่ี 17-20 พฤษภาคม 2559 มีผูรวมการศึกษาดูงานจากทุก
คณะวิชา รวมจํานวน 38 คน และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการศึกษาดูงานดังกลาว สถาบันวิจัยและ
พัฒนาไดจัดการบรรยายในวันอังคารท่ี 19 เมษายน 2559 หัวขอ เศรษฐกิจสรางสรรคคืออะไร และบทบาท
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ โดยคุณกิตติรัตน  ปติพานิช
ผูทรงคุณวุฒิจากศูนยสรางสรรคการออกแบบ (TCDC) และความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
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มหาวิทยาลัย Hongik มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งทางดานศิลปะและสถาปตยกรรมของสาธารณรัฐเกาหลี
(เกาหลีใต) โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน  ไลสัตรูไกล

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอเชิญชวนผูสนใจเขารวมฟงการบรรยายดังกลาว

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 หลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง

ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี

6/2559 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

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
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
**  หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ

โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี
5/2559 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป
พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2558 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข ดังนี้
1. ขอเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิตท่ีตองลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต)

แบบ 1.1 วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต จาก “ไมนอยกวา 12 หนวยกิต” เปน “ไมนอยกวา 6 หนวยกิต”
2. ขอตัดรายวิชา 262 610 วิธีวิจัยข้ันสูงทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ออกจากหมวด

วิชาพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต)
3. ขอปรับแผนการศึกษา ขอ 3.1.4.1 แบบ 1.1 วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต ป ท่ี 1

ภาคการศึกษาท่ี 1 และปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

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*,**
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2558 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
**  หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ

โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี
5/2559 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ฉบับป พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดปีระสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 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*,**
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี

7/2559 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ. 2557 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร

ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 917/2556 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 แตงตั้ง

รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล  อยูยืนยง ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง
4 ป ตั้งแตวันท่ี 13 มิถุนายน 2556 เปนตนไป นั้น

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
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เนื่องจากรองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล  อยูยืนยง จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี
คณะวิทยาศาสตร ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ขอ 6 กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีกอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 240 วัน และขอ 8 กําหนดให
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ โดยประกอบดวย

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน กรรมการ
3. คณบดีของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน กรรมการ
4. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ

จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีคณะเสนอมา จํานวน 1 คน
5. ผูแทนบุคลากรของคณะ จํานวน 1 คน กรรมการ
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา

ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 กําหนดใหการเลือกตั้ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ จากผูไดรับการเสนอชื่อและ
จากผูสมัครเขารับการเลือกตั้งตามขอ 4 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ประกอบดวย

(1) คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไมใชคณบดี
ของคณะ ท่ีไดรับการเสนอจากท่ีประชุมคณบดี จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ

(2) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา ท่ีไดรับการเสนอจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี

(3) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทคณาจารยประจํา ท่ีไดรับการเสนอจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี

(4) เลขานุการคณะ ทําหนาท่ีเลขานุการ หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือ
ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการคณะเปนบุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน
ทําหนาท่ีเลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวยก็ได โดยความเห็นชอบ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี

การไดมาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) สําหรับคณะท่ีมีท้ังคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการบริหารคณะ ใหการเสนอชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับการเสนอชื่อจากการประชุม
รวมกันของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ โดยคํานึงถึงความมีสวนไดสวนเสียท้ัง
ทางตรงและทางออมของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อดวย

ในการนี้ กองการเจาหนาท่ีจึงเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการใน
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ
เพ่ือสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ในขอ (1) เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทน
บุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 (1)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพ่ือสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ตามขอ 6 (1)
ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 และใหกองการเจาหนาท่ีดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 689/2557 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และท่ี

351/2558 ลงวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 2 ป ซึ่งจะครบวาระการปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอท่ีประชุม
คณบดีพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ (ชุดใหม) ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกูยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ พ.ศ. 2547 ขอ 9
กําหนดใหคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ ประกอบดวย

1. รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย ประธานกรรมการ
2. กรรมการท่ีอธิการบดีแตงตั้ง ซึ่งไดมาโดย กรรมการ

การเสนอจากท่ีประชุมคณบดี จํานวนไมเกิน 7 คน
3. ผูอํานวยการกองคลัง (หัวหนาฝายคลัง) กรรมการและเลขานุการ
4. ขาราชการ หรือพนักงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี กรรมการและผูชวยเลขานุการ

จํานวน 1-2 คน
ท้ังนี้ กองคลังไดเสนอรายชื่อกรรมการและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการบริหาร

เงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ ตามขอ 9 (4) ของระเบียบดังกลาว จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวชุติมา  คาวิน
2. นางสาวสารุณี  ลิ้มวิรุฬหโรจน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ
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 กรรมการและผูชวยเลขานุการ
และใหนําเสนออธิการบดลีงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4 วาระลับ
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 การเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และ

เกียรติบัตรศาสตราจารยเกียรติคุณ
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 2
ของอาจารย ดร.อารียา  หุตินทะ คณะอักษรศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหอาจารย ดร.อารียา  หุตินทะ คณะอักษรศาสตร ไปปฏิบัติงานเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนตําราสําหรับการเรียนการสอน “รายวิชา 411 256 วรรณกรรม
หมอมหลวงปน  มาลากุล (M.L.Pin  Malakul’s Literary Works)” โดยมีกําหนดระยะเวลา  1 ป ตั้งแตวันท่ี
1 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 นั้น

ในการนี้ อาจารย ดร.อารียา  หุตินทะ ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2559 ซึ่งผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการ ครั้งท่ี 2 ของอาจารย ดร.อารียา  หุตินทะ คณะอักษรศาสตร
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.3 ความคิดเห็นของศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินคาเทอมของสถานศึกษาในทุกพื้นท่ี

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดรับเรื่องรองเรียนจากศูนยบริการประชาชน

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เรื่อง ขอเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียกเก็บเงินคาเทอม
ของสถานศึกษาในทุกพ้ืนท่ี โดยมีเนื้อหาดังนี้ “เนื่องจากสถานศึกษาจะมีนโยบายใหนักเรียนมอบตัวและชําระ
คาภาคการศึกษาทันทีหลังจากท่ีมีการสอบคัดเลือกผาน ซึ่งประชาชนเห็นวาทางสถานศึกษาไมควรจะใหชําระ
คาภาคการศึกษาฯ ทันที เพราะจะเปนการตัดสิทธิ์ของนักเรียนไมใหนักเรียนมีสิทธิ์ไปสอบคัดเลือกกับ
สถานศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกไดหลายสถานศึกษา” นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดสงเรื่องรองเรียนดังกลาวมายัง
มหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการ ดังนี้

1. รับทราบไวเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
2. พิจารณา และรายงานผลใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบโดยตรง เม่ือเสร็จสิ้น

แลวกรุณาแจงใหศูนยบริการประชาชน สอ.สป. ทราบดวย พรอมแนบสําเนาหนังสือแจงสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และ สกอ.

3. พิจารณาใหความคุมครองผูรองและผูท่ีเก่ียวของไมใหไดรับภัยหรือความไมชอบธรรม
อันเนื่องมาจากการรองเรียนนี้

ท้ังนี้ หากสามารถรายงานผลการพิจารณาไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีใหทราบ
ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับทราบเรื่องดังกลาว จะสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมเห็นควรใหมหาวิทยาลัยรับความคิดเห็นของศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เก่ียวกับการเรียกเก็บเงินคาเทอมของสถานศึกษาในทุกพ้ืนท่ีไวพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.5.4 รายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันอังคารท่ี 27 ตุลาคม 2558 ไดเห็นชอบการกําหนด

แนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกําหนดให
สวนราชการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจัดทํารายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการ
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 ท้ังนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัย
เสนอของบประมาณสนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตรซึ่งเปนโครงการใหม เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลเพ่ิมข้ึน สงผลใหไมมีคะแนนในบางชุดคําถาม คือ ชุดคําถาม ง การบริหารจัดการ และ ชุดคําถาม จ
การประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ จําแนกตามผลผลิต ไดดังนี้

ผลผลิต
คะแนนประเมินตนเอง

ป 2558 ป 2559
ผลผลติผูสาํเร็จการศึกษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 96.10 98.08
ผลผลติผูสาํเร็จการศึกษาดานวทิยาศาสตรสุขภาพ 98.08 98.08
ผลผลติผูสาํเร็จการศึกษาดานสงัคมศาสตร 96.10 98.08
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 98.08 -
ผลผลติผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 94.12 98.08
ผลผลติผลงานบริการวิชาการ 94.12 96.10
ผลผลติผลงานทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 94.12 96.10
โครงการสนบัสนนุคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนบุาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน

90.04 98.08

โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 92.08 -
โครงการวิจัยและพฒันาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตรและ
แกไขปญหาสําคัญของประเทศ

- 42.04

โครงการวิจัยเพื่อสรางสะสมองคความรูที่มีศักยภาพ - 42.04
โครงการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย - 42.04

รวม 94.76 80.87

เม่ือเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตนเองตามรายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามผลผลิต
พบวา เกือบทุกผลผลิตมีผลการประเมินตนเองเพ่ิมสูงข้ึนจากปท่ีผานมา และมีบางผลผลิต/โครงการท่ีมีคะแนน
ไมสูงนัก เนื่องจากเปนโครงการใหมท่ีเพ่ิงเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เปนปแรก

2. ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แมวาทุกผลผลิตมีผลการประเมินอยูในระดับดีเปนท่ีนาพึงพอใจ แตเม่ือพิจารณาเปนราย

ตัวชี้วัดพบวา ยังคงมีปญหาท่ีควรปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหผลการดําเนินงานดีข้ึนอันจะนําไปสูการแกปญหาใน
ระยะยาว ดังนี้
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ประเด็นปญหา/
อุปสรรค ผลผลิต แนวทางแกไข

จํานวนผูสาํเร็จ
การศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

คณะวิชาควรมีแนวทาง/มาตรการในการเรงรัด
พัฒนาใหบัณฑิตสาํเร็จการศึกษาตามแผนที่กําหนดไว

คาใชจายการผลิตตาม
งบประมาณทีไ่ดรับ
จัดสรร

1. ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสงัคมศาสตร

3. ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

คณะวิชา/หนวยงาน ควรใหความสําคัญกับการ
วางแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ ใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุผล
ตามแผนและระยะเวลาที่กําหนด

รอยละโครงการที่แลว
เสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด

ผลงานบริการวชิาการ คณะวิชา/หนวยงาน ควรดาํเนนิงานโครงการให
แลวเสร็จตามแผนที่กําหนดไวใหทันภายใน
ปงบประมาณเพื่อสะทอนการดาํเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน

ท้ังนี้ มีขอสังเกตเก่ียวกับการท่ีรัฐบาลกําหนดใหมีโครงการยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติเพ่ิมข้ึน โดยหากกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงบประมาณไมมีมาตรการหรือแนวทางการ
กําหนดใหเปนโครงการตอเนื่องระยะยาว จะสงผลใหไมสามารถตอบคําถามตามชุดคําถามไดครบถวน ซึ่งจะมี
ผลกระทบใหไมมีคะแนนในหมวดดังกลาว

3. แนวทางการแกไขปญหาและการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ในปตอไป โดยใหความสําคัญในการจัดทําคาเปาหมายตัวชี้วัดใน
ระดับผลผลิต ผลลัพธ โดยคํานึงถึงความสามารถในการบรรลุเปาหมายเพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ี
กําหนดไว ซึ่งจะชวยใหรายงาน PART ในปตอไป มีคะแนนผลการดําเนินงานสูงข้ึนในชุดคําถาม จ ขอ จ1
การประเมินผลในระดับผลลัพธ ขอ จ2 การประเมินผลในระดบัผลผลิต และขอ จ4 การเปรียบเทียบผลผลิตและ
เปาหมายผลผลิตกับสวนราชการฯ และหนวยงานเอกชนอ่ืนท่ีมีลักษณะเหมือน/คลายคลึงกัน

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและรายงานผลไปยังสํานักงบประมาณตอไป

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเก่ียวกับการกําหนดขอบเขตการดําเนิน
โครงการแบบบูรณาการเพ่ือการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหชัดเจนข้ึน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอเชิญรวมงานวันนริศ ประจําป พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานวันนริศ ไหวสมเด็จครู นายชางใหญแหงกรุงสยาม สมเด็จพระเจา

บรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ประจําป พ.ศ. 2559 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 ณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เพ่ือนอมรําลึกถึงสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
ผูทรงเชี่ยวชาญงานชางและศิลปะไทยหลายแขนง จนไดรับการยกยองจากองคการการศึกษา วิทยาศาสตร
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และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ใหเปนบุคคลสําคัญของโลก โดยหมอมราชวงศเอมจิตร
จิตรพงศ ประธานมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ เปนประธานในพิธีเปดงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมตางๆ
ท่ีนาสนใจ ไดแก พิธีไหวครูดนตรีไทย การแสดงดนตรีสากลโดยนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร การจัดแสดง
นิทรรศการพระประวัติและผลงานฝพระหัตถสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
หัวขอ “สาสนสมเด็จ” นิทรรศการภาพถายนานาชาติ ครั้งท่ี 12 หัวขอ “เย็น” และนิทรรศการแสดงผลงาน
การออกแบบอักษรประดิษฐ “รางวัลนริศรานุวัดติวงศในดานอักษรประดิษฐ” การประกวดคัดลายมือ
ภาษาไทย “รางวัล น ในดวงใจ” และการแขงขันตอบปญหาความรู “สาสนสมเด็จ” การสาธิตการทํา
หุนจําลองสถาปตยกรรม “ศาลาแดง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” และ “ซุมประตูวังทาพระ” การเสวนา
วิชาการ เรื่อง “การตรวจสอบชําระเอกสารสาสนสมเด็จ” การแสดงละครดึกดําบรรพ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน
“ศูรปนักขาตีสีดา” และการออกรานจําหนายสินคาตางๆ จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร บุคลากร และผูสนใจ
เขารวมงานในวันและสถานท่ีดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


