
                   
                 รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                       ครั้งที่  6/2550 
                           วันอังคารที่  27  มีนาคม  2550 
    ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

           --------------------------------- 
 

ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.วิวฒันชัย   อัตถากร  อธิการบด ี            ประธานที่ประชุม 

   2.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   รองอธิการบดีฝายบริหาร 

   3.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา             

     และภูมิปญญาทองถิ่น 

   4.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   5.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

   6.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย   

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

  7.  ผศ.ดร.โรม  วงศประเสริฐ  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  พระราชวังสนามจันทร 

     รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

  8.  อ.ปญญา   วจิินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ      

  9.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 10.  รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล               คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร         

 11.  ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

 12.  ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร  

 13.  ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

 14.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 15.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 16.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 17.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย         

 18.  รศ.ดร.วศนิ  อิงคพฒันากุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวชิาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ

 19.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

 20.  อ.ดร.วัชนยี  เชาวดํารงค  รองผูอํานวยการฝายบริหาร  

      รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 21.  อ.ดร.วรพจน  ชอบธรรม  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายวิชาการ 

      รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  
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 22.  ผศ.สน  สีมาตรัง                 ผูอาํนวยการหอศิลป   

 23.  ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ  ประธานสภาคณาจารย 

     

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

   1.  รศ.ดร.วิชยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   

  2.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

 
ผูไมมาประชมุ 
   1. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี    ไปราชการตางประเทศ         

   2.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม  ติดราชการ 

   3.  อ.สกุล   บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  ติดราชการ       

   4.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร ติดราชการ 

   5.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ไปราชการตางประเทศ 

   6.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร   ไปราชการตางประเทศ 

   7.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ  ติดราชการ 

   8.  รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบตุร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ไปราชการตางประเทศ 

   9.  ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  ไปราชการตางประเทศ 

 
เปดประชุมเวลา  10.15  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  5/2550 
   เมื่อวันอังคารที่  13  มีนาคม  2550 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่ 5/2550  เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2550 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติรับรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  ข้ันตอนการแบงสวนราชการภายในสถาบันอุดมศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดสงหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ที่ 0506/15794 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ซึ่งเห็นชอบตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร.เสนอเกี่ยวกับขั้นตอน           

การแบงสวนราชการภายในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบดังนี้ 

  1.  กรณีจัดทําเปนกฎกระทรวงใหดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน คือ 

   1)  ขั้นตอนการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย /สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง               

(ใหเปนไปตามกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง) 

   2)  ขั้นทําเปนกฎกระทรวง 

        2.1   เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณากลั่นกรอง 

        2.2  เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นชอบในการทําเปน

กฎกระทรวง  จากนั้นสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 

  2.  กรณีไมจัดทําเปนกฎกระทรวง  (การแบงสวนราชการภายในโดยไมเปนผลใหเปนการเพิ่ม

งบประมาณหรืออัตรากําลังขาราชการและลูกจางประจําที่ตองใชงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ) 

   ขั้นพิจารณา - สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง  

     (ตามอํานาจที่ระบุในกฎหมายจัดตั้ง) 

   ขั้นทราบ     -     รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบโดยผาน  

                คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ 

   
ระเบียบวาระที่  2.2  ขอมูลนักศึกษาที่ไดรับรางวัลและทําชือ่เสียงใหมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ฝายบริหารและธุรการไดเวียนสอบถามขอมูลนักศึกษาที่ไดรับรางวัลและทําชื่อเสียงให

มหาวิทยาลัยจากคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ นั้น 

  บัดนี้มหาวิทยาลัยไดรวบรวมขอมูลนักศึกษาที่ไดรับรางวัลและทําชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย         

จากคณะวิชาตาง ๆ  เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบแลวจะไดนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
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มติ    ที่ประชุมรับทราบ  แลวใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  2.3  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2549  ในรายวิชา  361209  Interior  Design  Seminar ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย  โดยไดผานความเห็นชอบ             

จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550 

  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

               จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.4  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติรบันักศกึษา 
   เขาศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 
           และขอแตงตัง้คณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกฯ         
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 โดยมีกําหนดการ           

เปดสอนในปการศึกษา 2550 เปนตนไปน้ัน 

  เพื่ อ ให การรับนั กศึ กษา เปน ไปด วยความเรี ยบร อยและทันต อกํ าหนดการ เปดสอน               

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ  และ

คณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550 จึงขออนุมัติรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และระบบคอมพิวเตอรเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจําปการศึกษา 2550 จํานวน 40 คนโดยวิธีรับตรง  ซึ่งจะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ในชวงระหวาง            

วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 และคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาโดยใชคะแนนทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นสูง  (A - NET) ในรายวิชา 14 คณิตศาสตร 2 วิชา 15 วิทยาศาสตร 2 ซึ่งทดสอบในเดือนมีนาคม 2550 

และวิชาเฉพาะ 37 ความถนัดทางวิศวกรรมซึ่งทดสอบในเดือนตุลาคม 2549 และมีการสอบสัมภาษณ 

  พรอมกับไดเสนอแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน               

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โครงการรับตรงสาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2550 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอรแลว 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.5  รายงานการประเมินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ  เรือ่ง  การพัฒนา
               หลักสูตรสหวิทยาการ  ครั้งที่ 1 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เร่ือง  การพัฒนา

หลักสูตรสหวิทยาการ  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 นั้น งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  กองบริการ

การศึกษาไดจัดทําสรุปรายงานผลการประเมินโครงการดังกลาว               

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 

   
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1      การจัดสรรทนุการศึกษาจากงบประมาณแผนดนิ  หมวดเงินอุดหนุน  

      ประจําปงบประมาณ 2550 
               
สรุปเรื่อง 
  ดวยในปงบประมาณ  2550 มหาวิทยาลัยศิลปากรได รับการจัดสรรทุนการศึกษาจาก

งบประมาณแผนดิน  หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 120 ทุน  ในวงเงิน  610,000 บาท   (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) 

ดังนี้ 

  1.  ทุนการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี  จํานวน 100 ทุน  แกนักศึกษา 11 คณะวิชา            

ทุนละ 5,000 บาท  (หาพันบาทถวน)  ในวงเงิน 500,000 บาท  (หาแสนบาทถวน) 

  2.  ทุนวจิัยของนักศึกษาปริญญาโท จาํนวน 10 ทุน  ในวงเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถวน) 

  3.  ทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร จํานวน 10 ทุน ในวงเงิน 30,000 

บาท (สามหมื่นบาทถวน) 
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  ทั้งนี้  ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550 แลว  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการจัดสรรทุนการศึกษาจากงบประมาณแผนดิน  

หมวดเงินอุดหนุน  ประจําปงบประมาณ 2550 ตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัยเสนอในขอ 1 – ขอ 3 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2   การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา 
   ภาษาปจจุบนัตะวันออก   
   วาระลับ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3       หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) 
      
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคเปดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานิเทศศาสตร  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 

เปนตนไป 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 ไดพิจารณา            

ใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณา  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขา 

วิชานิเทศศาสตร  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)  โดยที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหทบทวนชื่อของรายวิชาตาง ๆ ใน

หลักสูตร (ใหม)  เพราะมีบางรายวิชาชื่อไปซ้ํากับรายวิชาอื่นในหลักสูตรและในบางรายวิชาชื่อภาษาอังกฤษ          

ไมตรงกับชื่อวิชาภาษาไทย  เปนตน  แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอ           

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.4       การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารยเพื่อเขารับการ  
  คัดเลือกรบัรางวัล  “หมอมงามจิตต  บุรฉัตร”  ประจาํป  พ.ศ.2550 

      

สรุปเรื่อง 
  ดวยมูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต  บุรฉัตร  จัดใหมีการคัดเลือกอาจารยระดับอุดมศึกษา            

ผูทรงคุณธรรมมีผลงานดีเดนในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต  นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อ  

เขารับรางวัล  “หมอมงามจิตต  บุรฉัตร”  ในงาน  “วันหมอมงามจิตต  บุรฉัตร”  วันที่ 18 ตุลาคม 2550  และเพื่อ         

นอมรําลึกถึงคุณูปการของหมอมงามจิตต บุรฉัตร ปูชนียบุคคลระดับโลกในการพัฒนาผูดอยโอกาสเพื่อสังคม

และประเทศชาติ  ตลอดจนเพื่อเปนแรงจูงใจและยกยองเชิดชูเกียรติคุณอาจารยในสถาบันการศึกษาที่เสียสละ

อบรมนิสิต  นักศึกษาใหมีคุณธรรมและจริยธรรมเปนพลังที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป            

  ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยใหพิจารณาคัดเลือกอาจารยในหนวยงาน

จํานวน 1 คน ที่มีผลงานดีเดนในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเขารับ         

การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “หมอมงามจิตต  บุรฉัตร” ประจําป พ.ศ.2550 โดยขอใหสงถึงมูลนิธิฯ ภายในวันที่  25 

พฤษภาคม 2550  

  ทั้งนี้  อาจารยที่สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานเคยเสนอชื่อมาใหมูลนิธิฯ  พิจารณาคัดเลือกแลว  

แตยังไมไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัล  “หมอมงามจิตต  บุรฉัตร” มีสิทธิ์ที่จะไดรับการเสนอชื่อเขารับการ

คัดเลือกไดอีก  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารยเพื่อเขารับการ

คัดเลือกรับรางวัล  “หมอมงามจิตต  บุรฉัตร”  ประจําป พ.ศ.2550 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปน

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารยเพื่อเขารับการคัดเลือกรับรางวัล  “หมอมงามจิตต  บุรฉัตร”  ประจําป 

พ.ศ.2550 

  1.  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม   ประธานกรรมการ 

  2.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 

  3.  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 

  4.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป    กรรมการ 

  5.  คณบดีคณะอักษรศาสตร    กรรมการ 

  6.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

  7.  ประธานสภาคณาจารย     กรรมการ 

  8.  นางสาวอัปสร  กิจเจริญคา    เลขานุการ 

  9.  นางสุมาทิพย  ปนนิล     ผูชวยเลขานุการ 

           10.  นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ   ผูชวยเลขานุการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.5       แกไขประกาศกําหนดอตัราคาธรรมเนียมการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา     
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยขอถอนเรื่อง    

 
ระเบียบวาระที่ 4.6       การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต   
    และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  ทุกสาขาวิชา (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2547) 
     
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาตาง ๆ 

ดังนี้ 

  1.  การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2547)  โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป สาระในการปรับปรุง

แกไขคือ 

       -  การปรับแกวิชาเลือกในสาขาจิตวิทยา       จํานวน   1   รายวิชา 

   -  การปรับแกวิชาเลือกในสาขาวิชาภาษาไทย      จํานวน   9   รายวิชา 

   -  การปรับแกวิชาเลือกในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ      จํานวน   7   รายวิชา 

   -  การปรับแกวิชาเลือกในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา   จํานวน   5   รายวิชา 

   -  การปรับแกวิชาเลือกในสาขาวิชาการประถมศึกษา      จํานวน   3   รายวิชา  

  2.  การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) 

โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2550  เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไข  คือ เปดรายวิชา

ใหมเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีจํานวน 2 รายวิชา คือ 

   -  รายวิชา  464243  การคิดเชิงวิพากษทางการศึกษา  3(3-0-6) 

   -  รายวิชา  464242  เศรษฐศาสตรทางการศึกษา  3(3-0-6) 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 ไดพิจารณา             

ใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ในสาขาวิชาตาง ๆ ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอขอ 1 – ขอ 2  และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบ         

ตอโครงสรางหลักสูตร  ดังนั้น  จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับ

มอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป  
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ระเบียบวาระที่ 4.7      การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร 

  สถาปตยกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบบัป พ.ศ.2548 
     
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ.2548 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน 

ปการศึกษา 2550 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปดรายวิชาเลือกเพิ่มจํานวน 3 รายวิชาในหมวด

วิชาเลือกดังนี้ 

  -  รายวิชา 262416 วัสดุในโบราณสถาน   3(2-3-4) 

  -  รายวิชา 262417  การอนุรักษวัสดุในโบราณสถาน  3(2-3-4) 

  -  รายวิชา 262419  ภาษาอังกฤษสําหรับสถาปตยกรรม  3(3-0-6) 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง)  ฉบับป พ.ศ.2548  ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอ          

และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  ดังนั้น  จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ

นําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.8       การเบิกเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต 
       
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 อนุมัติหลักการเบิกจายเงิน

ประจําตําแหนงและคาตอบแทนแกผูดํารงตําแหนงบริหารและหากหนวยงานเห็นสมควรกําหนดตําแหนงใดที่

สมควรไดรับเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนดังกลาวใหเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติตอไป นั้น 

  บัดนี้โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงคจะขออนุมัติให 

  1.  ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตซึ่งเทียบเทาหัวหนาภาควิชาใหไดรับเงินประจําตําแหนง

และคาตอบแทนดังนี้ 

  เงินประจําตําแหนง  ในอัตราเดือนละ  5,600.-  บาท 

  คาตอบแทน   ในอัตราเดือนละ  5,600.-  บาท 

2. ตําแหนงรองผูอํานวยการฝายตาง ๆ  ซึ่งเทียบเทารองหัวหนาภาควิชาใหไดรับเงินประจาํ

ตําแหนงและคาตอบแทนดังนี้ 
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  เงินประจําตําแหนง  ในอัตราเดือนละ  4,000.-  บาท 

  คาตอบแทน   ในอัตราเดือนละ  4,000.-  บาท 

  โดยเบิกจายจากงบประมาณเงินรายไดของโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งนี้  ตั้งแต

วันที่ 14 ธันวาคม 2549 เปนตนไป 

  ในการนี้ในสวนของตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตและตําแหนงรองผูอํานวยการฝายตาง ๆ           

ของโรงเรียนสาธิตยังมิไดเคยกําหนดโดยที่ประชุมคณบดีใหเปนตําแหนงที่สมควรไดรับเงินประจําตําแหนงและ

คาตอบแทนซึ่งที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547  ไดเคยมีมติใหพิจารณาเปนกรณีไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการกําหนดเงินประจําตําแหนง           

และคาตอบแทนแกผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตและรองผูอํานวยการฝายตาง ๆ ของโรงเรียนสาธิต  

ตามที่โรงเรียนสาธิตเสนอในขอ 1 – ขอ 2 โดยใหเบิกจายจากงบประมาณเงินรายไดของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากรและใหมีผลตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2549 เปนตนไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.9      (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากร วาดวยกองทุนการศึกษาจากเงินบริจาค

  จากผูไดรับอนุญาตใหเขาเปนผูใหบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะ  
               ชุดสากลนิยมและเครื่องแบบขาราชการ พ.ศ. .... 
      
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้ งที่  2/2550 เมื่อวันที่  30 มกราคม  2550 เสนอใหที่ประชุม

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งวาควรมีการปรับแกไข (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วาดวยกองทุนการศึกษาจากเงินบริจาคจากผูไดรับอนุญาตใหเขาเปนผูใหบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะ  

ชุดสากลนิยมและเครื่องแบบขาราชการ พ.ศ. ....  ในขอ 7.2 นั้น หรือไม  อยางไร นั้น 

  ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 27 

กุมภาพันธ 2550 ไดพิจารณาแลวเห็นชอบใหมีการปรับแกไข (ราง) ระเบียบฯ ในขอ 7.2 เปน ดังนี้  “7.2 ....

ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต....”  และใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย             

กองทุนการศึกษาจากเงินบริจาคจากผูไดรับอนุญาตใหเขาเปนผูใหบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะ                

ชุดสากลนิยมและเครื่องแบบขาราชการ พ.ศ. ....  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.10       ขออนุมัตใินหลักการเพื่อเชาพื้นที่จากภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร             

  เพื่อขยายพื้นที่การศึกษาเปนการชั่วคราว 
      
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดสอบถามความตองการในการขยายพื้นที่การศึกษานอกวิทยาเขตของ

คณะวิชาตาง ๆ โดยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  คณะมัณฑนศิลป  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความประสงคจะเขารวมโครงการขยาย

พื้นที่ดังกลาว 

  ในการนี้คณะมัณฑนศิลปขอทราบความคืบหนาในการดําเนินงาน  โดยคณบดีของทุกคณะที่มี

ความประสงคจะขยายพื้นที่การศึกษานอกวิทยาเขตไดรวมกันสํารวจและตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเปนไปไดใน        

การดําเนินการดังกลาว  โดยพบวาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดําเนินการประกอบดวย 

  1.  อาคารพาณิชยบริเวณถนนราชดําเนินของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

  2.  พื้นที่ใหเชาของภาคเอกชนที่คณะมัณฑนศิลปและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมกันสํารวจ 

  3. พื้นที่ใหเชาของภาคเอกชน  (ขอมูลจากรองอธิการบดีฝายบริหาร) 

  4. ที่ดินที่ภาคเอกชนเสนอขายใหมหาวิทยาลัยศิลปากร  (ขอมูลจากรองอธิการบดีฝายบริหาร) 

  ทั้งนี้ คณบดีของทุกคณะที่มีความประสงคจะขยายพื้นที่การศึกษานอกวิทยาเขตมีความเห็น

รวมกันวา  อาคารพาณิชยบริเวณถนนราชดําเนินของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยมีความเหมาะสม

และมีความเปนไปไดมากที่สุด  แตมีขอจํากัดในการดําเนินการเกี่ยวกับการใชพื้นที่อาคาร  โดยกิจกรรมที่

มหาวิทยาลัยจะเขาไปดําเนินการตองมีความสอดคลองกับเปาหมายของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

ซึ่งเนนพัฒนาถนนราชดําเนินใหเปนหนาตาของประเทศไทย  ทั้งนี้  กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเคยใหคําแนะนํา

ไววา  มหาวิทยาลัยศิลปากรควรจัดทําโครงการขนาดใหญที่ใหความสําคัญกับการทํานุบํารุงและการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมควบคูกับการขยายพื้นที่การศึกษานอกวิทยาเขตในพื้นที่อาคารพาณิชยบริเวณถนนราชดําเนิน 

ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

  แตเนื่องจากปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจําปการศึกษา 2550 กําหนด          

ใหเปดภาคการศึกษาที่ 1  ในวันที่ 4  มิถุนายน 2550 ซึ่งพื้นที่ของคณะมัณฑนศิลปที่ใชอยูในปจจุบันมีสภาพ           

คับแคบไมเอื้ออํานวยตอการรองรับการขยายการเรียนการสอน  ประกอบกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ             

การสื่อสารมีความจําเปนตองจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่ง                

การขยายพื้นที่การศึกษานอกวิทยาเขตมีความจําเปนเรงดวนที่ตองรีบดําเนินการเนื่องจากอาจตองใชเวลาในการ

ปรับปรุงสภาพพื้นที่เพื่อใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต  

และเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2550  จึงขออนุมัติใน

หลักการใหคณะที่มีความประสงคจะขยายพื้นที่การศึกษานอกวิทยาเขตสามารถดําเนินการเชาพื้นที่จาก

ภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเปนการชั่วคราวเพื่อรองรับการเรียนการสอนระหวางภาคการศึกษาที่ 1 และ    

ภาคการศึกษาที่  2 ปการศึกษา 2550 
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  ในการนี้ผูชวยศาสตราจารยสาทิศ  ชูแสง  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย ไดใหความเห็น

เพิ่มเติมวา 

  การขยายพื้นที่การศึกษานอกวิทยาเขตควรมีหลักการที่ชัดเจนวา  สวนที่ขยายจะมีวัตถุประสงค

เพื่ออะไร  เชน  เปนโครงการพิเศษ  การศึกษาตอเนื่องฯ  จะใชพื้นที่เทาไร สําหรับหลักสูตรอะไรบาง  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งความตองการพื้นที่ในกรุงเทพมหานครควรจะเปนความตองการขยายเพื่อรองรับโครงการพิเศษที่มีรายได

คอนขางแนนอนเนื่องจากมีภาระคาใชจายที่คอนขางสูง  จึงจําเปนตองมีการวางแผนในการลงทุนในระดับหนึ่ง            

การรวมกลุมของคณะวิชาในพื้นที่เดียวกันนาจะเปนทางที่ดีที่จะไมกระจัดกระจายและเปนการรวมศูนย  สามารถ

ประหยัดงบประมาณไดรวมทั้งสะดวกในการประชาสัมพันธซึ่งหากคณะวิชาไดวางแผนรับความเสี่ยงในการลงทุน

แลว  เห็นควรจะสนับสนุนและมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานกลางควรจะไดชวยประสานงานกับกลุมคณะวิชาดวย

ในระดับหนึ่ง  ทั้งนี้  ถือเปนการขยายชั่วคราว  เพราะกลุมอาคารถนนราชดําเนินดังกลาวอยูในระหวางการ

ปรับปรุงเปนโครงการใหญในอนาคต  ซึ่งหากมหาวิทยาลัยสามารถเปนสวนหนึ่งในโครงการดวยก็นาจะเปนไป

ไดมาก 

  แตอยางไรก็ตามในระยะยาวกองแผนงานควรจะตองมีขอมูลแผนการใชพื้นที่ของคณะวิชาที่

ตองการขยายพื้นที่ในวิทยาเขตตาง ๆ ที่ชัดเจนกวานี้ทั้งสามวิทยาเขต  เพื่อใหการวางแผนทางกายภาพจะได

สอดคลองกันตามนโยบายรวมและชัดเจนขึ้นในอนาคต 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี้ 

  1.  เนื่องจากคณะมัณฑนศิลปและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความจําเปนและ

เรงดวนในการขยายพื้นที่การศึกษาซึ่งจะตองรีบดําเนินการ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ  อนุมัติในหลักการให

คณะมัณฑนศิลปและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและคณะวิชาอื่น ๆ  ที่มีความประสงคจะขยาย

พื้นที่การศึกษานอกวิทยาเขตสามารถดําเนินการเชาพื้นที่จากภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเปนการชั่วคราว

เพื่อรองรับการเรียนการสอนในระหวางภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2550 

  2.  ที่ประชุมเห็นชอบใหคณะวิชาที่ประสงคจะขยายพื้นที่การศึกษานอกวิทยาเขตเสนอโครงการ

รวมกันโดยใหเสนอรายละเอียดการเชาพื้นที่/การใชพื้นที่จากภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครพรอมท้ังแผนการ

ลงทุนที่ชัดเจนโดยใหผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะกอนนําเสนอที่ประชุมคณบดี         

เพื่อพิจารณา 

  3. ในระยะยาวในสวนของมหาวิทยาลัยที่ประชุมมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและ

วิจัย  รวบรวมรายละเอียดขอมูล/พัฒนาระบบขอมูลของแผนการใชพื้นที่ของคณะวิชาที่ตองการขยายพื้นที่ใน

วิทยาเขตตาง ๆ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อประโยชนในการวางแผนทางกายภาพโดยรวมใหสอดคลองและมีความ

ชัดเจนยิ่งขึ้นในอนาคต 
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  4.  ในสวนของมหาวิทยาลัยจะเนนการสรางเครือขายระหวางสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย/กรุงเทพมหานคร/การทองเที่ยวแหงประเทศไทย/มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาพื้นที่อาคาร

พาณิชยบริเวณถนนราชดําเนินของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยใหเปนแหลงทองเที่ยวและในเชิง

ศิลปวัฒนธรรม ในการนี้มหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการจัดทําโครงการนํารองเพื่อเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมในเขต

พื้นที่ดังกลาว  โดยมหาวิทยาลัยจะขอความสนับสนุนจากคณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาหารือใน

รายละเอียดตาง ๆ ที่ชัดเจนมากขึ้นในภายหลัง 

 
ระเบียบวาระที่ 4.11      ใบปริญญาบตัรฉบับภาษาอังกฤษ 
      
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2550 ไดใหความเห็นชอบใหจัดทํา

แบบฟอรมใบปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติตามแบบตัวอยาง         

ใบปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 14/2547  

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 และไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการประสานกับคณบดีคณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพและคณบดีคณะมัณฑนศิลปเพื่อพิจารณาในเรื่องรูปแบบและตัวอักษรที่จะใช            

ใบปริญญาฉบับภาษาอังกฤษสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติตอไป นั้น 

  เนื่องจากมีบางคณะวิชาไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการออกใบปริญญาบัตรเปนภาษาอังกฤษ

รวมทั้งการวงเล็บตอทายชื่อปริญญาวา  “International  Program”  วาอาจไมสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกา     

วาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร อีกทั้งเอกสารหลักสูตรที่ระบุชื่อปริญญาโดยไมมี  “International  Program” ตอทาย

ในการนี้เพื่อใหเกิดความถูกตองและชัดเจนในทางปฏิบัติ  กองบริการการศึกษาจึงไดสอบถามขอมูลจากสํานัก

มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยตาง ๆ แลวสรุปได

ดังนี้ 

  -  มหาวิทยาลัยสวนใหญจัดทําใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทยสําหรับผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติและมีบางมหาวิทยาลัยไดจัดทําใบปริญญาบัตรเปน 2 ฉบับโดยจัดทําใบแปลปริญญาบัตรเปน

ภาษาอังกฤษไวดวย  สวนชื่อปริญญานั้นระบุใหสอดคลองตามเอกสารหลักสูตร  โดยไมใสวงเล็บวาเปนหลักสูตร

นานาชาติตอทายชื่อปริญญา  แตใหระบุวาเปนหลักสูตรนานาชาติไวในระเบียนผลการศึกษา  (Transcript)   

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบใหจัดทําแบบฟอรมใบปริญญาบัตรระดับ 

ปริญญาตรีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติเปนฉบับภาษาไทย  โดยจัดทําใบแปลปริญญาบัตร          

เปนภาษาอังกฤษใหไวดวย  สวนชื่อปริญญานั้นระบุใหสอดคลองตามเอกสารหลักสูตรโดยไมใสวงเล็บวาเปน

หลักสูตรนานาชาติตอทายชื่อปริญญา แตใหระบุวาเปนหลักสูตรนานาชาติไวในระเบียนผลการศึกษา 
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(Transcript)  และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการประสานกับคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ

ภาพพิมพและคณบดีคณะมัณฑนศิลปเพื่อพิจารณาในเรื่องรูปแบบและตัวอักษรของใบแปลปริญญาบัตรเปน

ภาษาอังกฤษดวย   

  อนึ่ง  สําหรับแบบฟอรมใบปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ประชุมไดมอบหมายใหคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาจัดทําแบบฟอรมใบปริญญาบัตรโดยใหปฏิบัติเชนเดียวกับแบบฟอรมใบปริญญาบัตร

ระดับปริญญาตรีตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.12       หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    จํานวน 3 หลกัสูตร 
      
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอเปดหลักสูตรใหมและ

หลักสูตรปรับปรุงในสาขาวิชาตาง ๆ ดังนี้ 

  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร  หลักสูตร

นานาชาติ  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)  โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป 

  2.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป 

  3.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี  (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2550)  โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550 ไดพิจารณาให              

ความเห็นชอบแลว  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมประสงคขอเปดหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงในสาขาวิชาตาง ๆ ตามรายการขอ 1 - ขอ 3             

แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

  
ปดประชุมเวลา  11.55  น. 
      

 

 

          (นางสาวศุภาวรรณ   ถาวรล้ําเลิศ)                           

                ผูจดรายงานการประชุม 
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