
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 9/2559 

วันอังคารท่ี 3 พฤษภาคม 2559 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์  
3. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
5. รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
6. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
7. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
8. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
9. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ 

10. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์
11. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
12. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
13. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
14. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 
15. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
16. รศ.ดร.เกษร  จันทร์ศิร ิ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
17. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
18. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  
19. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
20. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ 
21. อ.บุญเพชร  พ่ึงย้อย กรรมการสภาคณาจารย์ แทนประธานสภาคณาจารย์ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี 
2. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
3. อ.มานพ  เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   
  พระราชวังสนามจันทร ์

2. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
3. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 
2. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ 
3. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ติดราชการ 

 การศึกษา 
4. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ไปราชการต่างประเทศ 

    และกิจการพิเศษ 
5. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ลาพักผอ่นไปต่างประเทศ 
6. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 
7. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ ติดราชการ 

เปิดประชุมเวลา 10.30 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559           

เม่ือวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559           
เม่ือวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 (วาระลับ) 

 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จํานวน 4 เรื่อง ดังน้ี 
1. สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นของนักศึกษาระดับปริญญาเอกเก่ียวกับ

การลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนเพ่ือนําไปเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประธานจึง
ขอให้คณะวิชาควบคุม กําชับ ดูแลไม่ให้เกิดการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน อีกทั้งการแสดงความคิดเห็นหรือให้
ข้อมูลต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นการกระจายข้อมูลอย่างรวดเร็วจึงขอให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ระมัดระวัง 

2. สํานักบริการวิชาการได้ปรับปรุงและต่อเติมโรงผลิตนํ้าด่ืมตามโครงการผลิตนํ้าคุณภาพ
ราคาประหยัดศิลปากร เพ่ือจําหน่ายให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรในราคาพิเศษโหลละ 27 บาท จึง
ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานร่วมกันสนับสนุนนํ้าคุณภาพราคาประหยัดศิลปากรตามโครงการดังกล่าว 

3. มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้คณะวิชา/หน่วยงาน ร่วมกันประหยัดนํ้าตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวช้ีวัดที่ 4 การ
ประหยัดนํ้า (ฉบับปรับปรุงวันที่ 5 เมษายน 2559) โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้นํ้าอย่างน้อยร้อยละ 10 
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการใช้นํ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประหยัดนํ้าทุกเดือนให้กับกรมทรัพยากรนํ้า  

 ทั้ ง น้ี  มหาวิทยาลัยไ ด้จัดทําสติกเกอร์รณรงค์การประหยัดนํ้าซึ่ งออกแบบโดย               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป์ หากคณะวิชา/หน่วยงานมีความประสงค์สั่งทําสติกเกอร์
ดังกล่าวขอให้แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือจะได้ดําเนินการต่อไป นอกจากน้ี สํานักนายกรัฐมนตรีได้เชิญ         
คณะมัณฑนศิลป์ให้มีส่วนร่วมในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic เพ่ือรณรงค์การประหยัดนํ้า 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมหารือทิศทางการปรับเปลี่ยนประเทศไทยด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในด้าน Culture, Creativity และ High Value Services เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2559 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เรียบร้อย
และสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็น
ประธาน และมีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ทั้งสิ้นจํานวน 57 คน  

 ทั้งน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดจัดประชุมหารือความร่วมมือในการนําองค์ความรู้ที่มี
ในมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยตลอดจนระดับภูมิภาคและระดับโลก        
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สํานักงานอธิการบดี  
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ตลิ่งชัน โดยจะจัดให้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO-Conference ไปยังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อน่ึง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเข้าเย่ียม
ชมมหาวิทยาลัยในวันดังกล่าวด้วย จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 เรื่องรับทราบพระราชบัญญติั/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคบั ซ่ึงมาจากหน่วยงานภายนอก 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  2.4 เรื่องรับทราบด้านวิชาการ 
ระเบยีบวาระที่  2.4.1 ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังน้ี 
1. บัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2558 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 
มีนาคม 2559 จํานวน 2 รายวิชา คือ  

1.1 รายวิชา 360 541 ภาษาอังกฤษสําหรับนักออกแบบ ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกค่าระดับคะแนนผลการศึกษา  

1.2 รายวิชา 670 558 ดนตรีเชมเบอร์ ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิดความ
ขัดข้องของระบบกรอกเกรดออนไลน์ทําให้การกรอกค่าระดับคะแนนผลการศึกษามีความคลาดเคลื่อน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาค

การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 803 211 สื่อโฆษณาและการผลิต กลุ่ม 1301 
ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากไม่ได้กรอกคะแนนในส่วนของช้ินงานของนักศึกษา ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 
24 มีนาคม 2559 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอื่นๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 รายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และ

สรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจําไตรมาสท่ี 2 

     
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ได้เปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน 
โดยมอบหมายให้งานสารบรรณจัดทํารายงานดังกล่าว เพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส        
และครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้มอบหมายให้งานสารบรรณสรุปผลการลดใช้
ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
ประกอบการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) น้ัน  

ในการน้ี  งานสารบรรณได้รายงานการเข้าใ ช้งานระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์                
(e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายใน
การเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจํา      
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2559) โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการเวียนเอกสารผ่านระบบดังกล่าว 
จํานวน 4 หน่วยงาน คือ 

1. งานสารบรรณ กองกลาง 
2. งานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต 
3. กองการเจ้าหน้าที่ 
4. กองนิติการ 
ทั้งน้ี สามารถลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ จํานวน 76,989 แผ่น คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถ

ลดได้ จํานวนทั้งสิ้น 34,972.80 บาท (สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ขอให้คณบดีคณะวิชา/ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน สํานัก กําชับให้
บุคลากรผู้รับผิดชอบของคณะวิชา/หน่วยงานเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)       
อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเป็นการลดใช้ทรัพยากรกระดาษตามนโยบายของรัฐบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.2 รายงานการประชุมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการใน

หน่วยงานของรัฐ 
     

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้นางมุจลินท์ สังข์จุ้ย ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดงาน

นิติการ 3 กองนิติการ เข้าร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ        
จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ โรงแรมรามา      
การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นั้น 
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ในการนี้ นางมุจลินท์ สังข์จุ้ย ได้รายงานผลการเข้าร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพ่ือช้ีแจงให้หน่วยงานของ
รัฐที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 และมาตรา 35 ที่ได้กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องรับคนพิการเข้าทํางาน หรือจัดให้สัมปทาน จัดสถานท่ีจําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้าง
เหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่หน่ึงร้อยคนขึ้นไป รับคนพิการท่ี
สามารถทํางานได้เข้าทํางานตามมาตรา 33 หรือ   ให้สัมปทานตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ให้ครบตามอัตราส่วนที่
กฎหมายกําหนดภายในปีงบประมาณ 2561 โดยรายงานผลการปฏิบัติหรือนําเสนอแผนการดําเนินงานทุก 1 ปี 
และให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น
ผู้รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ดังน้ี 

1. การนับจํานวนผู้ปฏิบัติงานเพ่ือคํานวณหาสัดส่วนของจํานวนคนพิการน้ัน ตามกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน 
และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2554 ได้ให้คํานิยามคําว่า “ผู้ปฏิบัติงาน” ไว้ในข้อ 2 ว่า หมายความว่า  ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกช่ืออย่างอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปฏิบัติงานประจําในหน่วยงาน
ของรัฐน้ัน และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ และผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับ
เงินเดือนด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงลูกจ้างช่ัวคราว หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานโดยมีกําหนด
ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ทั้งน้ี ในส่วนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 1 ปี 
หรือน้อยกว่าน้ันจะไม่นํามานับเป็นจํานวนผู้ปฏิบัติงานเน่ืองจากไม่อยู่ในนิยามคําว่า “ผู้ปฏิบัติงาน” ตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว  

2. การนับจํานวนผู้ปฏิบัติงานตามข้อ 4 ของกฎกระทรวงดังกล่าว กําหนดให้นับทุกวันที่ 1 
ตุลาคม ของแต่ละปี 

3. หากหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะจัดให้สัมปทานตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ให้ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่าย
สินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558    
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยมีข้อที่ควรสังเกต ดังน้ี 

 3.1 หน่วยงานจะต้องมีการแจ้งความประสงค์การให้สิทธิ ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพ หรือ
สํานักงานจัดหางานจังหวัด แล้วแต่ท้องที่ที่เป็นที่ต้ังของหน่วยงานของรัฐน้ันๆ ก่อนจึงจะสามารถนับเป็นการ
ดําเนินการตามมาตรา 35 ได้ 
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 3.2 หน่วยงานจะต้องแจ้งการให้สิทธิและดําเนินการให้เข้ารับสิทธิภายในวันที่ 31 
ธันวาคม ของทุกปี  

 โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ 
จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดให้เป็นไปตามที่กําหนดในหมวด 2 ของระเบียบฯ 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะต้องรายงานผลการ
ดําเนินงานแก่คณะรัฐมนตรีภายในเดือนเมษายน ดังน้ัน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงขอให้
หน่วยงานของรัฐรายงานจํานวนคนพิการที่รับเข้าทํางานในหน่วยงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ให้กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทราบภายในวันที่ 12 เมษายน 2559 ทั้งน้ี หากหน่วยงานใดมีจํานวนคนพิการ
ที่รับเข้าทํางานยังไม่ครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกําหนดให้นําเสนอแผนการดําเนินงานว่าภายในปีงบประมาณ 
2561 หน่วยงานจะดําเนินการรับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา 33 หรือจัดให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่าย
สินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือ
สิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 
35 เพ่ือให้ได้จํานวนคนพิการครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกําหนดอย่างไรด้วย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้เวียนแจ้งคณะวิชา/หน่วยงานศึกษาข้อมูล/หลักเกณฑ์ในการรับคน
พิการที่สามารถทํางานได้ให้เข้าทํางานหรือให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน 
หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ 
หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยจัดให้มีแผนการดําเนินการรับคนพิการเข้า
ทํางานหรือจัดให้สัมปทาน ฯลฯ เพ่ือให้ได้จํานวนคนพิการครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกําหนดต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 

     
สรุปเรื่อง 

ด้วยงานงบประมาณได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย
สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 ดังน้ี 

1. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,571,937,200 บาท และได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 1,571,937,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
งบประมาณที่ได้รับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 684,993,132.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.58 
ของงบประมาณทั้งสิ้น 

2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 365,410,400 บาท ซึ่งได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 365,410,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด 
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 60,558,301.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.57 ของงบประมาณที่ได้รับ 
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สําหรับผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ส่วนใหญ่เกิดจากรายการงบ
ลงทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ค่าครุภัณฑ์ 
- กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 

4,672,200 บาท ทําสัญญาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอส่งของ 
- คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 13 รายการ จํานวนเงิน 9,974,000 บาท โดยลงนาม

ในสัญญาและส่งของเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับและทดลองครุภัณฑ์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 

400,000 บาท โดยลงนามในสัญญาและส่งของเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการเบิกจ่ายเงิน 
(2) สิ่งก่อสร้าง/รายการปรับปรุง 1 ปี 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา รายการปรับปรุงและพัฒนากายภาพของอาคาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวนเงิน 7,450,000 บาท โดยได้ลงนามในสัญญาแล้ว มีทั้งหมด 3 งวดงาน และ  
ผู้รับจ้างเข้าดําเนินการในพ้ืนที่เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 สัญญา 150 วัน สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 17 มิถุนายน 
2559 ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการตรวจการจ้าง 

- คณะวิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ จํานวนเงิน 
7,800,000 บาท โดยได้ลงนามในสัญญาแล้ว มีทั้งหมด 6 งวดงาน และผู้รับจ้างเข้าดําเนินการในพ้ืนที่เมื่อวันที่ 
20 มกราคม 2559 สัญญา 180 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง 

- สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รั้วคอนกรีตบล็อก วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวนเงิน 10,700,000 บาท โดยได้ลงนามในสัญญา
แล้ว มีทั้งหมด 5 งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 

(3) สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม 
- ค่าก่อสร้างอาคารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ จํานวนเงิน

43,355,200 บาท โดยมีงวดงานทั้งหมด 15 งวดงาน ซึ่งได้ดําเนินการก่อสร้างอย่างต่อเน่ืองและได้เบิกจ่ายถึง
งวดงานที่ 12 (เบิกจ่ายงบประมาณปี 2559) ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 13-15 

- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ จํานวนเงิน 31,200,000 บาท 
โดยมีงวดงานทั้งหมด 25 งวดงาน ซึ่งได้ดําเนินการก่อสร้างอย่างต่อเน่ืองและได้เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 3 
(เบิกจ่ายงบประมาณปี 2559) ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 4 

- โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวนเงิน 189,734,500 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําสัญญา 

(4) สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ 
- อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อําเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม จํานวนเงิน 31,456,000 บาท โดยได้ลงนามในสัญญาแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างผู้รับจ้างขอเบิก
เงินล่วงหน้า 15% 
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3. มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 69.24 และสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 43.58 ซึ่งตํ่ากว่าแผนการเบิกจ่ายที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไว้ร้อยละ 25.66 และตํ่ากว่าแผนในภาพรวมที่รัฐบาลกําหนดร้อยละ 8.42 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.4 ข้อมูลผลการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปของผู้สําเร็จ

การศึกษาหรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 

     
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักงาน ก.พ. ได้ดําเนินการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในปีการศึกษา 2558 
เพ่ือสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ซึ่งได้ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และได้แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษานําข้อมูลผลการดําเนินการสอบดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งน้ี ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ปรากฏ
ตามท่ีผู้สมัครสอบเป็นผู้ดําเนินการกรอกข้อมูลในระบบการรับสมัครสอบของสํานักงาน ก.พ. 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้เวียนแจ้งคณะวิชา/หน่วยงานทราบต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 หลักสูตร  
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การปรบัปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสรา้งหลักสูตร  
ระเบยีบวาระที่  4.1.1.1 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจํา
หลักสูตร ดังน้ี  
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคร้ังที่ 

6/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1.2 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2557 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจํา
หลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคร้ังที่ 

6/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2557 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. ศาสตราจารย์สัญชัย  สุวังบุตร* 1. ศาสตราจารย์สัญชัย  สุวังบุตร* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร  วิรุณหะ* 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร  วิรุณหะ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธ์ุ 5. ศาสตราจารย์อนันต์ชัย  เลาหะพันธุ 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. ศาสตราจารย์สัญชัย  สุวังบุตร* 1. ศาสตราจารย์สัญชัย  สุวังบุตร* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร  วิรุณหะ* 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร  วิรุณหะ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธ์ุ 5. ศาสตราจารย์อนันต์ชัย  เลาหะพันธุ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์
เพ่ือการศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชาในกลุ่มรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 101 503 พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่
กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 

(หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์
เพ่ือการศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนธันวาคม  2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

5/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร.ผุสดี  ดอกพรม* 1. อาจารย์ ดร.ผุสดี  ดอกพรม* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์   สติมั่น* 2. อาจารย์ ดร.สมาธิ  นิลวิเศษ* 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์* 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์* 
4. อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์  ช่างทอง 4. รองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรี 
5. รองศาสตราจารย์ศิริพงศ์  พยอมแย้ม 5. อาจารย์ ดร.อภินภัศ จิตรกร 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การปรบัปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 ไม่ม ี

 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การเปิดหลักสตูรใหม่ 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การปิดหลักสูตร 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.5 การดําเนนิการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ 
ระเบยีบวาระที่  4.2.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศลิป ์พรีะศรี ประจําปี พ.ศ. 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กําหนดให้มีการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2559            
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 น้ัน  

เพ่ือให้การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย กองกลางจึงเสนอท่ีประชุม
คณบดีพิจารณา (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2559  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัด
งานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2559 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 (ร่าง) ระเบียบ/ประกาศ/ขอ้บังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน “สวัสดิการบุคลากรของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา 
จํานวน 160,238 บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นําเงิน
บริจาคไปใช้เป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น้ัน 
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ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เสนอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน “สวัสดิการบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม” พ.ศ. .... ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
กองทุน “สวัสดิการบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” พ.ศ. .... และให้นําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา

สถาปัตยกรรม หัวหน้าภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม หัวหน้าภาควิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม และหัวหน้าภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 ขั้นตอนการเสนอเรื่องการรับโครงการรับตรง 
 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือให้ขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินการเสนอเร่ืองการรับโครงการรับตรงของแต่ละคณะ
วิชาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กองบริการการศึกษาจึงได้จัดทําขั้นตอนและแบบฟอร์มการเสนอเรื่อง            
การรับโครงการรับตรงเพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ทั้งน้ี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งแก้ไขเอกสารในที่ประชุม ในส่วนของแบบฟอร์มการ
เสนอบันทึกข้อความ บรรทัดที่ 3 จาก “หลักสูตรปรับปรุง ..............” เป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..............”  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

   
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบขั้นตอนและแบบฟอร์มการเสนอเรื่องการรับ
โครงการรับตรง ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ แล้วให้คณะวิชาดําเนินการตามข้ันตอนการเสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อไป 
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ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้คณะวิชาพิจารณาดังน้ี 
1. แผนการรับนักศึกษาล่วงหน้า เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อการรับนักศึกษาของหลักสูตรต่างๆ 

ในอนาคต 
อน่ึง สําหรับคณะมัณฑนศิลป์ได้เสนอแนวทางการรับนักศึกษาโควตาพิเศษในปีถัดไป โดย

จะเพ่ิมการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และเพ่ิมจํานวนรับนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่มีความต้องการเข้าศึกษาในประเทศไทยจํานวนมาก 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารง

ตําแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี พ.ศ. 2555 และ
มหาวิทยาลัยได้จัดทําคู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่ง
คณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานดังกล่าว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณบดีครั้งที่ 24/2555 เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555 และครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2556 พร้อมเวียนแจ้งคณะวิชา/หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติแล้ว น้ัน 

เน่ืองจาก คู่มือระบบการติดตามดังกล่าวมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์บางข้อที่ไม่สอดรับกับบริบท
ของหน่วยงานที่รับการประเมิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารง
ตําแหน่งคณบดีคณะวิชาต่างๆ จึงให้ข้อเสนอแนะเห็นสมควรปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน สํานัก และ
เทียบเท่า ดังน้ี  

1. สําหรับการประเมินผู้อํานวยการหอศิลป์ บุคลากรและนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิประเมิน คือ 
บุคลากรในสังกัด บุคลากรสายวิชาการจากทุกคณะวิชา และนักศึกษาจากทุกคณะวิชา สําหรับการประเมิน          
ผู้อํานวยสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง บุคลากร
และนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิประเมิน คือ บุคลากรในสังกัด บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจากทุก
คณะวิชา/หน่วยงาน และนักศึกษาจากทุกคณะวิชา 

2. สําหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 เมื่อคณบดีดํารงตําแหน่งบริหารครบ 1 ปี (กรณีดํารง
ตําแหน่งสมัยที่ 2) และรอบการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อคณบดีดํารงตําแหน่งบริหารครบ 3 ปี ให้คณบดีรายงาน
ผลการดําเนินงานตามมติข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี พร้อมแนบหลักฐานการดําเนินงานดังกล่าว   

3. ให้เพ่ิมเติมรายช่ือคณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการบริหารคณะ พร้อมลงช่ือ
กํากับในส่วนท้ายตารางแบบ ปค. 1-1 การกําหนดค่านํ้าหนักตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์โดยคณะกรรมการ
ประจําคณะ/คณะกรรมการบริหารคณะ และแบบ ปค. 2-1 การกําหนดค่านํ้าหนักตัวช้ีวัดตามนโยบาย/จุดเน้น
ของคณบดีโดยคณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการบริหารคณะ  
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4. การกําหนดค่าเป้าหมายในแบบ ปค . 1-1 การกําหนดค่านํ้าหนักตัวช้ีวัดของแผน
ยุทธศาสตร์โดยคณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการบริหารคณะ ต้องกําหนดค่าเป้าหมายของคณะวิชา
ตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ไม่ตํ่ากว่าค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามตัวช้ีวัด
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี หากยืนยันค่าเป้าหมายที่ตํ่ากว่าค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้คณะวิชา
ช้ีแจงเหตุผลดังกล่าวด้วย 

5. แบบ ปค . 2-1 การกําหนดค่านํ้าหนักตัวช้ีวัดตามนโยบาย/จุดเน้นของคณบดีโดย
คณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการบริหารคณะ ให้คณบดีส่งเอกสารรายละเอียดโครงการต่างๆ พร้อม
ทั้งระบุช่ือโครงการและผลการดําเนินงานของโครงการในแต่ละกิจกรรมเพ่ิมเติมด้วย    

6. สําหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อคณบดีดํารงตําแหน่งบริหารครบ 3 ปี ให้ปรับค่า
นํ้าหนักขององค์ประกอบ/คุณลักษณะด้านผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานตามพันธกิจที่เป็นงานประจํา ประเมิน
โดยใช้คะแนนเฉล่ียผลการประเมินจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวช้ีวัดของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตัวช้ีวัดพันธกิจหลัก (ตัวที่ 1-11) ของ 
สมศ. (หน้า 14 คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จากค่านํ้าหนัก 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่านํ้าหนัก 15 เปอร์เซ็นต์ 
และเพ่ิมเติมรายงานการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เป็น 5 เปอร์เซ็นต์  

7. ให้คณบดีรายงานผลการดําเนินงานตามมติ ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายหลังจากดํารงตําแหน่งครบวาระ
ทุกรอบปีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยแยกประเด็นในแต่ละข้อให้ชัดเจนว่าอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ใด 
ประเด็นใด เช่น จํานวนโครงการที่คณะวิชาได้ดําเนินการแล้ว ซึ่งแต่ละโครงการมีคุณภาพและมีผลประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับใด  

8. ให้คณบดีรายงานข้อมูลโครงสร้างการบริหารคณะเพ่ิมเติม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบผล
การดําเนินงาน ดังน้ี 

- จํานวนหลักสูตร 
- โครงสร้างกําลังคนในภาพรวมและจําแนกตามวิทยาเขต 
- จํานวนคณาจารย์ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ  
- จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 
- จํานวนนักศึกษา 
- การเรียนการสอน 
- การวิจัย 
- การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ทั้งน้ี การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน 
สํานัก และเทียบเท่า มีบุคลากรและนักศึกษาท่ีให้ความร่วมมือในการประเมินผ่านระบบ e-dean สัดส่วนน้อย
มากเมื่อเทียบกับบุคลากรและนักศึกษาทั้งหมดที่มีสิทธ์ิประเมิน ดังน้ัน ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผ่านระบบ
อาจไม่สะท้อนถึงความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาเท่าที่ควร จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
หารือในประเด็นดังกล่าว โดยอาจใช้วิธีการประเมินโดยเอกสารควบคู่กับการประเมินผ่านระบบ หรือกระตุ้นให้
บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและให้ความร่วมมือในการประเมินผ่านระบบ e-dean มากขึ้น  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.3 รายงานผลการศึกษาค้างส่ง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558  
  (วาระลับ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการขอถอนเร่ือง 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบยีบวาระที่  5.1   โครงการ Talent Mobility 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชาสัมพันธ์
โครงการ Talent Mobility ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 โดยเรียนเชิญวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการ         
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เข้าช้ีแจงโครงการ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่าน โดยเฉพาะคณะวิชาที่มี กิจกรรมร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าว ทั้งน้ี สําหรับเวลาและสถานที่จะแจ้งเป็นหนังสือเชิญเข้าร่วม
โครงการในภายหลังต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
ปิดประชุมเวลา 11.35 น. 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองตามที่ได้แก้ไขแล้ว 
 


