รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 24/2557
วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย์
ผศ.ถาวร
อ.ปัญจพล
รศ.ดร.วศิน
ผศ.ดร.วันชัย
ผศ.ดร.สมพิศ
ผศ.ไพโรจน์

ถาวรเวช
ลักษณบุญส่ง
อรรถลังรอง
โกอุดมวิทย์
เหล่าพูนพัฒน์
อิงคพัฒนากุล
สุทธะนันท์
ขัตติยพิกุล
วังบอน

10. อ.ดร.ธนะ

จีระพิวัฒน์

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ขาวเขียว
ตรีตรง
บรรณวิทยกิจ
จันทร์ศิริ
ธารทัศนวงศ์
เผ่าทองจีน
ศิริกุลชยานนท์

ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ์
อ.ดาริห์
รศ.ดร.เกษร
รศ.ดร.ปานใจ
ผศ.ฉัตรชัย
อ.ดร.ปรมพร

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการหอศิลป์

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดาวลอย
2. รศ.วัฒนา
3. ผศ.ดร.สาโรช

กาญจนมณีเสถียร
เกาศัลย์
พูลเทพ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

สาเนียงงาม
จัติวัตร์
อยู่ยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
คงชุม

ผศ.ดร.สมชาย
รศ.ดร.วิสาข์
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน์
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล

รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ รักษาราชการแทน
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
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10.
11.
12.
13.
14.

ผศ.ดร.พิทักษ์
อ.มานพ
อ.ดร.ศักดิพันธ์
ผศ.ดร.อริศร์
รศ.ดร.บุญศรี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.ดร.พีรพัฒน์
2. อ.นภดล

ศิริวงศ์
เอี่ยมสะอาด
ตันวิมลรัตน์
เทียนประเสริฐ
จงเสรีจิตต์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย์

ยางกลาง
วิรุฬห์ชาตะพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดร.ธงชัย

เตโชวิศาล

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร์

1. รศ.ดร.คณิต
2. อ.อามฤทธิ์

เขียววิชัย
ชูสุวรรณ

3. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์

ด่านกิตติกุล

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ไปราชการต่างประเทศ
คณบดีคณะจิตรกรรม
ไปราชการต่างประเทศ
ประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลาป่วย

ผู้ไม่มาประชุม

เปิดประชุมเวลา 09.50 น.
เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 23/2557
เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 23/2557 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 23/2557
เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิลปากร
ครั้งที่ 23/2557 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบด้านวิชาการ
สรุปผลการประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
ของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2556

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุม คณบดีครั้ งที่ 6/2556 เมื่อวั นที่ 19 มี นาคม 2556 ได้ใ ห้ ความเห็ น ชอบ
ขั้ น ตอนในการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 โดยกาหนดให้มีก ารประเมินผล
การดาเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตรในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 ตามแนวทางการประเมินที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด นั้น
ในการนี้ กองบริการการศึกษาได้ สรุปผลการประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดของ
หลักสูตรของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์และพร้อมเผยแพร่
จ านวน 91 หลั กสู ต ร เป็ น หลั ก สู ตรระดั บปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต จ านวน 49 หลั ก สู ต ร หลั กสู ต รระดับ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต จานวน 40 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จานวน 2 หลักสูตร ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
พิจารณาเกี่ยวกับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะโบราณคดี
ระเบียบวาระที่ 2.5

เรื่องรับทราบอื่นๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
ฉบับปี พ.ศ. 2555

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์อนุวิทย์ เจริญศุภกุล*
1. รองศาสตราจารย์อนุวิทย์ เจริญศุภกุล*
2. รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก*
2. รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก*
3. อาจารย์ ดร.ประติมา นิ่มเสมอ*
3. รองศาสตราจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ*
4. อาจารย์ ดร.พินัย สิริเกียรติกุล
4. อาจารย์ ดร.ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์
5. อาจารย์พบสุข ทัดทอง
5. อาจารย์พีระพัฒน์ สาราญ
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี
พ.ศ. 2553

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์*
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์*
2. อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ*
2. อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ*
3. อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช*
3. อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช*
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม
4. อาจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์
5. อาจารย์รสชง ศรีลิโก**
5. อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์**
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
โดยเริ่ มใช้ตั้งแต่ เดือนตุล าคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิช าการครั้งที่
13/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2553 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1. อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี*
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
5. อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง*
3. อาจารย์อนุชา แสงสุขเอี่ยม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
5. อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ มใช้ตั้งแต่ เดือนตุล าคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิช าการครั้งที่
13/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบนิเทศศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล*
1. รองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล
2. รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช*
2. อาจารย์ ดร.พินัย สิริเกียรติกุล*
3. อาจารย์ ดร.นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ*
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์
4. รองศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์
5. อาจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ
5. อาจารย์ ดร.ประติมา นิ่มเสมอ*
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะอักษรศาสตร์ ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษา
ฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 53 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั กสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะอั ก ษรศาสตร์ ป ระสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 57 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั กสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะอั ก ษรศาสตร์ ป ระสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 56 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
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มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั กสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.8

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะอั ก ษรศาสตร์ ป ระสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 49 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั กสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.9

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี
พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะอักษรศาสตร์ ประสงค์ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษา
เอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวด
ที่ 4 ผลการเรี ย นรู้ กลยุ ท ธ์การสอนและการประเมิ นผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 133 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั กสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.10 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ และบรรณารั กษศาสตร์ ฉบั บ ปี พ.ศ. 2554 โดยมีส าระในการปรับปรุงแก้ ไขคื อ ขอเปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 38 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั กสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.11 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี
พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะอั ก ษรศาสตร์ ป ระสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 57 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั กสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.12 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 83 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั กสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.13 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร ฉบับปี พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 39 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึ กษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั กสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการละคร ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.14 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ฉบับปี พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 26 รายวิชา
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โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุง ครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั กสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.15 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 39 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั กสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.16 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 76 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา

12
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั กสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.17 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 42 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั กสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.18 หลักสูตรสาขาวิชาโททัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ ขอปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาโททัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2554
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลั กสู ตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 24 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้น ไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรสาขาวิชาโททัศนศิล ป์
ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ด้ วยคณะวิ ทยาศาสตร์ ประสงค์ ขอปรั บปรุ งหลั ก สู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาฟิ สิ กส์
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเลือก จานวน 3 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 514 316 กลศาสตร์ของไหลสาหรับนักฟิสิกส์ 3(3-0-6)
2. รายวิชา 514 356 ฟิสิกส์ฟิล์มบางเบื้องต้น 3(3-0-6)
3. รายวิชา 514 357 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุเบื้องต้น 3(3-0-6)
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ค วามเห็ นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.20 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ด้ วยคณะวิ ทยาศาสตร์ ประสงค์ ขอปรั บปรุ งหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาฟิ สิ กส์
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 45 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ค วามเห็ นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.21 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ในวิชาเลือก จานวน 3 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 514 570 ฟิสิกส์ฟิล์มบาง 3(3-0-6)
2. รายวิชา 514 571 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 3(3-0-6)
3. รายวิชา 514 572 วัสดุแม่เหล็ก 3(3-0-6)
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 40 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ค วามเห็ นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.23 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี
พ.ศ. 2553
สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะวิ ทยาศาสตร์ ป ระสงค์ ขอปรับ ปรุ ง หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 12 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะวิท ยาศาสตร์ ป ระสงค์ ข อปรั บปรุง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าสถิ ติ
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 40 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ค วามเห็ นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.25 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ฉบับปี
พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรั บปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 29 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
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จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะวิ ท ยาศาสตร์ ป ระสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 68 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ค วามเห็ นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี
พ.ศ. 2555 โดยมี ส าระในการปรั บ ปรุ งแก้ไ ขคื อ ขอเปิ ดรายวิช าใหม่ ในหมวดวิช าเฉพาะ วิ ช าเฉพาะด้ า น
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือก จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 513 462 การจัดการและถ่ายทอดความรู้ทางเคมี
2(2-0-4)
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็ นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ ค วามเห็ นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 17 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีมติ ให้ ค วามเห็ นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.29 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ฉบับปี พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะวิ ทยาศาสตร์ ป ระสงค์ ขอปรับ ปรุ ง หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 37 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้ งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.30 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี
พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะวิ ทยาศาสตร์ ป ระสงค์ ขอปรับ ปรุ ง หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง*
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง*
2. อาจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ*
2. อาจารย์ ดร.มาลินี ชัยยะ*
3. อาจารย์ ดร.รัตนา ศรีทัศน์*
3. อาจารย์ ดร.รัตนา ศรีทัศน์*
4. อาจารย์ ดร.สวรรยา ศกุนตะเสฐียร
4. อาจารย์ ดร.สวรรยา ศกุนตะเสฐียร
5. อาจารย์ ดร.ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม
5. อาจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ รักบุตร
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.31 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ฉบับปี
พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะวิ ทยาศาสตร์ ป ระสงค์ ขอปรับ ปรุ ง หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
สถิติประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก พานิชการ*
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก พานิชการ*
2. รองศาสตราจารย์วีรานันท์ พงศาภักดี*
2. รองศาสตราจารย์วีรานันท์ พงศาภักดี*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศยา ปลั่งพงษ์พันธ์*
3. อาจารย์ ดร.ศศิประภา หิริโอตป์*
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์
4. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์
5. รองศาสตราจารย์วัฒนา เกาศัลย์
5. อาจารย์ ดร.ประหยัด แสงงาม
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.32 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะวิ ทยาศาสตร์ ป ระสงค์ ขอปรับ ปรุ ง หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
เคมีอินทรีย์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.พัลลภ คันธิยงค์*
1. อาจารย์ ดร.พัลลภ คันธิยงค์*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร ระย้านิล*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร ระย้านิล*
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยา พุทธวงศ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยา พุทธวงศ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
5. อาจารย์ ดร.จิตนภา ศิริรักษ์
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้ งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.33 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.พัลลภ คันธิยงค์*
1. อาจารย์ ดร.พัลลภ คันธิยงค์*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยา พุทธวงศ์*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยา พุทธวงศ์*
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
4. อาจารย์ ดร.จิตนภา ศิริรักษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร ระย้านิล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร ระย้านิล
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีม ติใ ห้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั ก สู ตรปรั ช ญาดุ ษฎีบั ณฑิ ต
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.34 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี
พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะวิ ทยาศาสตร์ ป ระสงค์ ขอปรับ ปรุ ง หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.กรัญญา สิทธิสงวน*
1. อาจารย์ ดร.กรัญญา สิทธิสงวน*
2. อาจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง*
2. อาจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง*
3. อาจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ*
3. อาจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ*
4. อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย
4. อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย
5. อาจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์
5. อาจารย์ ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.35 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี
พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.กรัญญา สิทธิสงวน*
1. อาจารย์ ดร.กรัญญา สิทธิสงวน*
2. อาจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง*
2. อาจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง*
3. อาจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ*
3. อาจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ*
4. อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย
4. อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย
5. อาจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์
5. อาจารย์ ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีม ติใ ห้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั ก สู ตรปรัช ญาดุ ษฎีบั ณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.36 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553
สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะวิ ทยาศาสตร์ ป ระสงค์ ขอปรับ ปรุ ง หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ*
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อนันต์ชื่น*
3. อาจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ รักบุตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลศ พัฒนะรพีเลิศ
5. อาจารย์ ดร.สมเจตน์ ชัยยะ*

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ*
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อนันต์ชื่น
3. อาจารย์ ดร.ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม
4. อาจารย์ ดร.สมพงค์ จิตต์มั่น*
5. อาจารย์ ดร.สมเจตน์ ชัยยะ*
6. อาจารย์ ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์
7. อาจารย์ ดร.วรรณรัตน์ รุ่งโรจน์ธีระ
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.37 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ*
1. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ*
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อนันต์ชื่น
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อนันต์ชื่น
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลศ พัฒนะรพีเลิศ*
3. อาจารย์ ดร.สมพงค์ จิตต์มั่น
4. อาจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ รักบุตร*
4. อาจารย์ ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์*
5. อาจารย์ ดร.สมเจตน์ ชัยยะ
5. อาจารย์ ดร.สมเจตน์ ชัยยะ*
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีม ติใ ห้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั ก สู ตรปรัช ญาดุ ษฎีบั ณฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.38 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ฉบับปี
พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ทางเภสัชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย โสธนะพันธุ์*
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย โสธนะพันธุ์*
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล*
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนาวรรณ พจนาคม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนาวรรณ พจนาคม
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา*
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา*
5. อาจารย์ ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม*
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นุศรา ปิยะพลรุ่งโรจน์*
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ มใช้ตั้งแต่ เดือนตุล าคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิช าการครั้งที่
13/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีม ติใ ห้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั ก สู ตรปรัช ญาดุ ษฎีบั ณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.39 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง
ด้ว ยกองบริ ก ารการศึกษาประสงค์ข อปรับ ปรุง หมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป ฉบั บปี พ.ศ. 2554
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
1. ขอปรับแก้ข้อความในข้อ 6 รายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็น
“กาหนดให้ปริญญาบัณฑิตทุกสาขาจะต้องศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต โดยประกอบด้วยกลุ่มวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับเลือก จานวน 9-12 หน่วยกิต และ
กลุ่มวิชาที่กาหนดโดยคณะวิชา หรือรายวิชาต่างๆ จากกลุ่มบังคับเลือก จานวน 9-12 หน่วยกิต โดยรายวิชาใน
กลุ่ มต่างๆ มีดังต่อไปนี้ และสามารถศึกษารายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ เปิดใหม่หรือมีการปรับปรุงเพิ่มเติมใน
ภายหลัง”
2. ขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดในหมวดที่ 4 ผลการเรี ย นรู้ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนและการ
ประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) จานวน 6 รายวิชา
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โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุง
ครั้งนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.
2554 โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ทั้งความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง
ในข้อ 6 ด้านศิล ปะและการสร้ างสรรค์ ส าหรับ รายวิชา 200 172 ศิล ปะตะวันตก และรายวิช า 200 173
ศิลปวิจักษ์อีกครั้ง ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.1

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

สรุปเรื่อง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
ได้มีหนังสือที่ ศธ 0506(4)/11712 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ส่งคืน หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณวุฒิของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ 4 และลาดับที่ 5 ซึ่งไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน รวมทั้งไม่มี
ผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช าภาษาไทยเพื่ อ การพั ฒ นาอาชี พ ท าให้ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรดังกล่าวได้ นั้น
ในการนี้ คณะอั ก ษรศาสตร์ ไ ด้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว โดยเริ่ ม เปิ ด สอนตั้ ง แต่
ภาคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2556 เป็ น ต้ น ไป และก าหนดรั บ นั ก ศึ ก ษาปี ล ะ 15 คน ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.2.2

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556)

สรุปเรื่อง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
ได้มีหนั งสือที่ ศธ 0506(4)/7540 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การรับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยมีข้อสังเกต คือ
อาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ 1, 3 และ 5 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน แต่ไม่มี
ผลงานวิ จั ย ท าให้ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวได้ นั้น
ในการนี้ คณะอั ก ษรศาสตร์ ไ ด้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว โดยเริ่ ม เปิ ด สอนตั้ ง แต่
ภาคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2556 เป็ น ต้ น ไป และก าหนดรั บ นั ก ศึ ก ษาปี ล ะ 15 คน ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.3

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556)

สรุปเรื่อง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
ได้มีหนั งสือที่ ศธ 0506(4)/7540 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การรับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยมีข้อสังเกต คือ
อาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ 1, 3 และ 5 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน แต่ไม่มี
ผลงานวิ จั ย ท าให้ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวได้ นั้น
ในการนี้ คณะอั ก ษรศาสตร์ ไ ด้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว โดยเริ่ ม เปิ ด สอนตั้ ง แต่
ภาคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2556 เป็ น ต้ น ไป และก าหนดรั บ นั ก ศึ ก ษาปี ล ะ 15 คน ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปิดหลักสูตรใหม่
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปิดหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดาเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ
การกาหนดค่าใช้จ่ายในโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์
และคณะเภสัชศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะวิชาต่างๆ ได้เสนอโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีแล้ว ดังนี้
1. โครงการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2558 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2557
เมื่อวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557
2. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2558
ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
3. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ
ปริญญาบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี โดยตรง (Direct Admissions) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่
19/2557 เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร พ.ศ. 2557 คณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ์ คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ และ
คณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการกาหนดค่าใช้จ่ายในโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ และคณะเภสัชศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของการกาหนดค่าใช้จ่ายในโครงการ
สอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาของคณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ์ คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์
และคณะเภสั ช ศาสตร์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 ตามที่ ค ณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ์
คณะมัณฑนศิลป์ และคณะเภสัชศาสตร์เสนอ และให้เพิ่มข้อความกาหนดให้คณบดีสามารถปรับลดหรืองด
การจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามเหตุผลความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายรับ โดยมอบหมายให้ กองนิติการ
ปรับแก้รายละเอียดของการกาหนดค่าใช้จ่ายในโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุม เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายตามโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของคณะวิชาดังกล่าวต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.5.2

การกาหนดค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี
โดยวิธีรับตรง ประจาปีการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณบดี ค รั้ ง ที่ 21/2557 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 21 ตุ ล าคม 2557 ได้ ใ ห้
ความเห็นชอบโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจาปีการศึกษา 2558 นั้น
ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิ นรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 คณะโบราณคดีได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการกาหนดค่าใช้จ่ายในโครงการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจาปีการศึกษา 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของการกาหนดค่าใช้จ่ายในโครงการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจาปีการศึกษา 2558 ตามที่คณะโบราณคดีเสนอ
และให้ เพิ่มข้อความกาหนดให้ คณบดีสามารถปรับลดหรืองดการจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามเหตุผลความจาเป็น
และความเหมาะสมของรายรับ โดยมอบหมายให้กองนิติการปรับแก้ รายละเอียดของการกาหนดค่าใช้จ่ายใน
โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายตามโครงการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของคณะวิชาดังกล่าวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกาหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่
12 ตุลาคมของทุกปี นั้น
ฉะนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานดั ง กล่ า วเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ
พิจ ารณา (ร่ าง) คาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการจัดงานวันคล้ ายวันสถาปนามหาวิทยาลั ยศิลปากร
ประจาปี พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดงานดังกล่าว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการจัด
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี พ.ศ. 2558 โดยให้เพิ่มผู้อานวยการกองกิจการ
นักศึกษาเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว แล้วให้นาเสนออธิการบดีลงนามในคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.2.2

การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการคณะดุริยางคศาสตร์

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารจัดการคณะที่เป็นหน่วยงานในกากับ
และคณะที่เป็ น ส่ ว นราชการซึ่งมีส่ ว นงานเป็นหน่ว ยงานในกากับ พ.ศ. 2547 ข้อ 5 กาหนดให้ คณะที่เป็น
หน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการอานวยการประกอบด้วย
1. อธิการบดี
ประธาน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเสนอชื่อ
กรรมการ
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี จานวน 3 คน
3. รองอธิการบดี 1 คน
กรรมการ
4. คณบดี
กรรมการและเลขานุการ
เนื่องจากได้ครบวาระการดารงตาแหน่ง คณะกรรมการอานวยการคณะดุริยางคศาสตร์ แล้ว
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและต่ อ เนื่ อ ง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
คณะดุริยางคศาสตร์ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 เห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการอานวยการคณะดุริยางคศาสตร์ จานวน 3 ราย ดังนี้
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ
2. นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
3. คุณธัชพล กาญจนกูล รองผู้อานวยการอาวุโส ธนาคารออมสิน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอ านวยการ
คณะดุ ริ ย างคศาสตร์ ต ามข้ อ 5 แห่ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การคณะที่ เ ป็ น
หน่วยงานในกากับและคณะที่เป็นส่วนราชการซึ่งมีส่วนงานเป็นหน่วยงานในกากับ พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย
1. อธิการบดี
ประธาน
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ
กรรมการ
3. นางลักขณา คุณาวิชยานนท์
กรรมการ
ผู้อานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
4. คุณธัชพล กาญจนกูล
กรรมการ
รองผู้อานวยการอาวุโส ธนาคารออมสิน
5. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
6. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.2.3

การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์

สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 316/2557 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิล ปประสิทธิ์ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี และจะครบวาระ
การปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 15 มกราคม 2558 นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง และเป็นไปตามความในข้อ 6
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ จึงเสนอที่ ประชุมพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ (ชุดใหม่)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิ จารณาแล้ ว มี มติ เห็ นชอบให้ คณะกรรมการกองทุ นพระยาวิ ศุ กรรมศิลปประสิ ทธิ์
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 316/2557 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ปฏิบัติหน้าที่อีกวาระหนึ่ง
และให้นาเสนออธิการบดีลงนามในคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.4

การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาศิลปะ
และการออกแบบ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

สรุปเรื่อง
ตามค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่ 1726/2555 ลงวั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2555
ที่ 1835/2555 ลงวั น ที่ 3 ธั น วาคม พ.ศ. 2555 ที่ 623/2556 ลงวั น ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 และ
ที่ 742/2556 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาศิลปะ
และการออกแบบ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ โดยมีวาระการดารง
ตาแหน่ง 2 ปี และครบวาระการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง กองบริการการศึกษาจึงเสนอ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (ชุดใหม่)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขา
ศิล ปะและการออกแบบ กลุ่ มสาขาสั งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่ มสาขาวิทยาศาสตร์ (ชุดใหม่)
ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
ก. กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ
1. ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์
กรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
กรรมการ
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4. อาจารย์ ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์
กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
6. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
ผู้ช่วยเลขานุการ
ข. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
กรรมการ
2. ศาสตราจารย์กาญจนา คุณารักษ์
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม
กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
5. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
ผู้ช่วยเลขานุการ
ค. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
กรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศ์พันธ์
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวนิ่ม
กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
5. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
ผู้ช่วยเลขานุการ
และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในส่วนของประธานกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
กลุ่ มสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุ่ มสาขาสั งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่ มสาขาวิทยาศาสตร์
และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.5

การแต่งตั้งกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง

สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 275/2556 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 แต่งตั้ง
กรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง ประเภทผู้แทนคณะวิชา สถาบัน สานัก และศูนย์ โดยมีวาระการดารง
ตาแหน่ง 2 ปี และจะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น
เพือ่ ให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง และเป็นไปตามความในข้อ 5.4
แห่ ง ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ย ศิล ปากรว่าด้ว ยการจัดระบบบริห ารงานในส านักหอสมุดกลางและการจัดให้ มี
คณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2535 สานักหอสมุดกลางได้ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง ประเภทผู้แทนคณะวิชา สถาบัน สานัก และศูนย์ (ชุดใหม่)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการประจ าส านั ก หอสมุ ด กลาง
ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์นันทพล จั่นเงิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
2. อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์ คณะมัณฑนศิลป์
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง คณะอักษรศาสตร์
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ คณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
5. อาจารย์ฉายสิริ พัฒนถาวร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
และให้นาเสนออธิการบดีลงนามในคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.2.6

การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาศูนย์คอมพิวเตอร์

สรุปเรื่อง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในศูนย์คอมพิวเตอร์และ
การจัดให้มีคณะกรรมการประจาศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2536 ข้อ 5 กาหนดให้มีคณะกรรมการประจาศูนย์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2. รองผู้อานวยการที่ผู้อานวยการมอบหมายไม่เกิน 2 คน กรรมการ
3. กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง โดยการเสนอจาก
กรรมการ
ที่ประชุมคณบดีจานวน 4-6 คน
4. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
กรรมการและเลขานุการ
5. เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับหัวหน้าฝ่าย 1 คน
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดารงตาแหน่งสามปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
เนื่ องจากจะครบวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนั้น เพื่อให้ การ
บริ ห ารงานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและต่ อ เนื่ อ ง ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประจาศูนย์คอมพิวเตอร์ (ชุดใหม่)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการประจ าศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์
(ชุดใหม่) ประกอบด้วยผู้ดารงตาแหน่งและมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. อธิการบดี
ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
ที่ปรึกษา
3. ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ประธานกรรมการ
4. รองผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
5. รองผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป์
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
10. อาจารย์มาย ยินชัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
และให้นาเสนออธิการบดีลงนามในคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ และ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราการจ่ายเงินประจา
ตาแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ

สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ป ระชุ มคณบดี ครั้ งที่ 21/2557 เมื่อ วัน อังคารที่ 28 ตุล าคม 2557 ได้รั บทราบ
รูปแบบการจัดทาประกาศกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จานวน 2 รูปแบบ โดยให้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของ
แต่ละคณะวิชาต่อไป นั้น
ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการได้จัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อ ง กาหนด
อัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในส่ว นของคณะวิทยาการจัดการ ตามข้อ 13 ของระเบียบ
ดังกล่ าว และ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิท ยาลั ยศิล ปากร เรื่ อง กาหนดอัตราการจ่ายเงิน ประจาตาแหน่งและ
ค่าตอบแทนรายเดือนในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ตามข้อ 19 ของระเบียบดังกล่ าว ซึ่งผ่านการพิจารณา
จากกองนิติการแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. เห็ น ชอบในหลั ก การของ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อ ง ก าหนดอั ต รา
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่งและ
ค่าตอบแทนรายเดือนในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้เพิ่มข้อความ
กาหนดให้คณบดีสามารถปรับลดหรืองดการจ่ายค่าตอบแทนได้ตามเหตุผลความจาเป็นและความเหมาะสมของ
รายรับ โดยมอบหมายให้กองนิติการนาไปกาหนดไว้ในประกาศกลางของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกาหนดอัตรา
เงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนต่อไป
และให้นาเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนในส่วนของคณะโบราณคดี

สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ป ระชุ มคณบดี ครั้ งที่ 21/2557 เมื่อ วัน อังคารที่ 28 ตุล าคม 2557 ได้รั บทราบ
รูปแบบการจัดทาประกาศกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิท ยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จานวน 2 รูปแบบ โดยให้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของ
แต่ละคณะวิชาต่อไป นั้น
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ในการนี้ คณะโบราณคดีได้จัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ย วข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของ
คณะโบราณคดี ตามข้อ 13 ของระเบียบดังกล่าว ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบในหลั กการของ (ร่ าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากร เรื่ อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ และผู้ ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมหาวิทยาลั ยที่เกี่ยวข้องกั บ
การเรียนการสอนในส่วนของคณะโบราณคดี และให้เพิ่มข้อความกาหนดให้คณบดีสามารถปรับลดหรืองดการจ่าย
ค่าตอบแทนได้ตามเหตุผลความจาเป็นและความเหมาะสมของรายรับ โดยมอบหมายให้กองนิติการปรับข้อความ
ในส่วนของอัตราค่าตอบแทนให้ชัดเจนก่อนนาเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.3

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในลักษณะอื่นๆ

สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ป ระชุ มคณบดี ครั้ งที่ 21/2557 เมื่อ วัน อังคารที่ 28 ตุล าคม 2557 ได้รั บทราบ
รูปแบบการจัดทาประกาศกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จานวน 2 รูปแบบ โดยให้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของ
แต่ละคณะวิชาต่อไป นั้น
ในการนี้ คณะวิชาต่างๆ ได้จัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่ อง กาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อ 13 ของระเบียบดังกล่าว ดังนี้
1. (ร่ าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อง กาหนดอั ตราค่า ตอบแทนที่เ กี่ ยวข้ องกั บ
การเรียนการสอนในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. (ร่ าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อง กาหนดอั ตราค่า ตอบแทนที่เ กี่ ยวข้ องกั บ
การเรียนการสอนในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์
3. (ร่ าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อง กาหนดอั ตราค่า ตอบแทนที่เ กี่ ยวข้ องกั บ
การเรียนการสอนในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ
4. (ร่ าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อง กาหนดอั ตราค่า ตอบแทนที่เ กี่ ยวข้ องกั บ
การเรียนการสอนในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย
5. (ร่ า ง) ประกาศคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ตรวจงาน
เตรียมจุลนิพนธ์ ค่าควบคุม และค่าสอบจุลนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการออกแบบ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบในหลั กการของ (ร่ าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในลักษณะอื่นๆ ตามที่คณะวิชาเสนอมา
ในข้อ 1-5 โดยมอบหมายให้กองนิติการดาเนินการดังต่อไปนี้
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1. ให้ ป รั บ ข้ อความในส่ ว นของอัต ราค่า ตอบแทนให้ ชัด เจน พร้อ มปรับ รายละเอีย ดอื่ น ๆ
ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม
2. ให้ ป รั บ ชื่อ (ร่ าง) ประกาศในข้อ 5 เป็น “(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยศิ ล ปากร เรื่อ ง
กาหนดอัตราค่าตอบแทนที่เกี่ย วข้องกับ การเรียนการสอนในส่ ว นของคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร”
3. ให้เพิ่มข้อความไว้ใน (ร่าง) ประกาศ โดยกาหนดให้คณบดีสามารถปรับลดหรืองดการจ่าย
ค่าตอบแทนได้ตามเหตุผลความจาเป็นและความเหมาะสมของรายรับ
และให้นาเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โครงการ Campus Agreement

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการ Campus Agreement ของบริษัท Microsoft โดยมี
กาหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งใกล้ สิ้ น สุ ดระยะเวลาการอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ ใ นโครงการดังกล่ าว และบริษั ท
เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน) ได้เสนอราคา Campus Agreement (1 year) จานวนเงิน 995,742 บาท (เก้าแสน
เก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ส รุ ป จ านวนเงิ น
ค่าซอฟต์แวร์จาแนกตามหน่วยงาน ซึ่งคิดจานวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% มีรายละเอียดดังนี้
1. ศูน ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ส นั บสนุ น จ านวนเงิ น ค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟต์ แ วร์ 50% ของทุ กหน่ ว ยงาน
รวมเป็นเงิน 486,101 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทถ้วน) และศูนย์คอมพิวเตอร์จ่ายค่าลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ของหน่วยงานเป็นเงิน 23,540 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
2. หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 50% รวมทุกหน่วยงานเป็นเงิน 486,101 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟต์ แ วร์ โ ครงการ Campus
Agreement ของบริษัท เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน) จานวนเงิน 995,742 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
สี่สิบสองบาทถ้วน) ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอมาในข้อ 1 – ข้อ 2
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ระเบียบวาระที่ 4.5.2

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่าย
สาหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 ได้ให้ความเห็นชอบ
ค่าใช้จ่ายสาหรับค่าลิขสิทธิ์การจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายสาหรับให้บริการ
นักศึกษา (Antivirus) โดยให้คณะวิช าและหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าว
โดยจาแนกตามหน่วยงานซึ่งคิดจานวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% นั้น
ในการนี้ บริ ษั ท แอมโปไมโครซิ ส จ ากั ด ได้ เ สนอราคาค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟต์ แ วร์ ระบบรั ก ษา
ความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายสาหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) จานวนเงิน 587,430 บาท (ห้าแสน
แปดหมื่นเจ็ ดพันสี่ร้ อยสามสิบ บาทถ้ว น) โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สรุปจานวนเงินค่าซอฟต์แวร์จาแนกตาม
หน่วยงาน ซึ่งคิดจานวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% มีรายละเอียดดังนี้
1. ศูน ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ส นั บสนุ น จ านวนเงิ น ค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟต์ แ วร์ 50% ของทุ กหน่ ว ยงาน
รวมเป็นเงิน 287,234 บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) และศูนย์คอมพิวเตอร์จ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของหน่วยงานเป็นเงิน 12,962 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
2. หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 50% รวมทุกหน่วยงานเป็นเงิน 287,234 บาท
(สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัย
ของเครื่องลูกข่ายสาหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) ของบริษัท แอมโปไมโครซิส จากัด จานวนเงิน
587,430 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอมาในข้อ 1 – ข้อ 2
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

ขั้นตอนระบบการลงทะเบียนวิชาเรียน เพิ่ม-ถอน และชาระเงินออนไลน์
(PAY ON-LINE)

สรุปเรื่อง
ด้ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ศิล ปากรได้ กาหนดให้ นั กศึ ก ษาลงทะเบี ย นวิ ช าเรี ย นด้ว ยการช าระเงิ น
ออนไลน์ (PAY ON-LINE) กองบริการการศึกษาจึงได้จัดทาขั้นตอนระบบการลงทะเบียนวิชาเรียน เพิ่ม -ถอน
และชาระเงินออนไลน์ (PAY ON-LINE) ผ่านเว็บไซต์ http://reg.su.ac.th โดยจะเริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้แนบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดขั้นตอน
การลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยการชาระเงินออนไลน์ (PAY ON-LINE) เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนึ่ง กองบริการการศึกษาได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือระบบการชาระเงินออนไลน์ไปยัง
นักศึกษาแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของขั้นตอนระบบการลงทะเบียนวิชา
เรียน เพิ่ม-ถอน และชาระเงินออนไลน์ (PAY ON-LINE) ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1. มอบหมายให้กองบริการการศึกษาจัดทาขั้นตอนระบบการลงทะเบียนวิชาเรียน เพิ่ม-ถอน
เพิ่มเติมส าหรั บ นั ก ศึกษาชั้น ปี ที่ 1 ที่ มีขั้น ตอนแตกต่างจากนักศึ กษาชั้นปี อื่นให้ ชัด เจน พร้ อมทั้ ง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา http://reg.su.ac.th
2. มอบหมายให้ กองนิ ติการปรับข้อความใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยศิล ปากร เรื่อง
กาหนด ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยการชาระเงินออนไลน์ (PAY ON-LINE) ตามที่กองบริการการศึกษา
ได้จัดทาขั้นตอนระบบการลงทะเบียนวิ ชาเรียน เพิ่ม-ถอน และชาระเงินออนไลน์ (PAY ON-LINE) เพิ่มเติมใน
ข้อ 1 ก่อนนาเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.4

การเสนอรายชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือก
เป็นกรรมการ ก.พ.อ.

สรุปเรื่อง
ตามที่กรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ที่ได้รับการคัดลือกกันเอง
จากข้ า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นราชการสั ง กั ด ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เดิ ม จ านวน 2 คน
ตามมาตรา 67(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 (วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี) และครบ
วาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นั้น
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมติ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่
4/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ได้ขอให้มหาวิทยาลัยศิลปากรคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาในสั ง กั ด จ านวน 1 คน และส่ ง รายชื่ อไปยั ง สกอ. ภายในวัน ที่ 30 ธั นวาคม 2557
เพื่อ สกอ. จะได้เชิญผู้ แทนจากทุกสถาบันอุดมศึกษาไปคัดเลือกกันเองให้ได้จานวน 2 คน เพื่อแต่ง ตั้งเป็น
กรรมการ ก.พ.อ. ต่อไป
ทั้งนี้ หากพ้นกาหนดดังกล่าว จะถือว่า มหาวิทยาลัย ไม่ประสงค์เสนอชื่อ ผู้แทนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งนี้
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ มอบหมายให้สภาคณาจารย์เป็นผู้พิจารณาดาเนินการคัดเลือก
ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยจานวน 1 คน โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีส่วนร่วม และให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติไปยัง สกอ. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
โดยด่วน
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ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
เรื่องที่รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ทราบ

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และได้กาหนดให้รายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้าซ้อนของการจัดทารายงานของสถาบันอุดมศึกษา
2. ปีการศึกษา 2559 สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะมี
การประเมินสถาบันการศึกษาทุกระดับใน 22 จังหวัด (Area Base) กับมหาวิทยาลัยที่ครบการประเมิน 5 ปี
แล้ ว ซึ่ งมี ค ณะวิช าที่ เ กี่ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ คณะวิท ยาการจั ด การ คณะสั ต วศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2

งานวันพระยาอนุมานราชธน ประจาปี พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลั ย ขอเชิญผู้ บริหาร บุคลากร และผู้ ส นใจเข้าร่ว มงานวันพระยาอนุมานราชธน
ประจ าปี พ.ศ. 2557 เพื่ อ ร าลึ ก และเผยแพร่ เ กี ย รติ คุ ณ ของพระยาอนุ ม านราชธน ปราชญ์ แ ห่ ง สยาม
ผู้ อ านวยการ (อธิ ก ารบดี ) คนแรกของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 14 ธั น วาคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ซึ่งภายในงานจะมีการเปิดตัวหนังสือมหากาพย์รามายณะของวาลมีกิ
ฉบั บ ภาษาไทย การประกวดอ่านออกเสี ยงภาษาไทยรอบคัดเลื อก การมอบรางวัลวรรณกรรมและรางวัล
การประกวดอ่านออกเสี ย งภาษาไทย การเสวนาเรื่องพบนักเขียนเรื่ องสั้ นและนั กแปลวรรณกรรมรางวั ล
พระยาอนุมานราชธน การออกร้านจาหน่ายหนังสือและของที่ระลึก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
งดการเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ
ครั้งที่ 17

สรุปเรื่อง
ผู้ อ านวยการหอศิ ล ป์ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ตามที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงรับเชิญเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ณ
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน ถนนราชดาเนินกลาง เขตพระนคร ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. นั้น
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บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ งดการเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดงานดังกล่าว เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมงาน
พระราชพิธีพระศพสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยียม ณ มหาวิหารเซนต์ไมเคิลและเซตน์กูดูลา กรุ งบรัสเซลล์
ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4

การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษามหาราชา “The Royal
Celebration Concert”

สรุปเรื่อง
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะดุริยางคศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กาหนดจัดโครงการเจ็ดทศวรรษ อัตลักษณ์ศิลปากร บูรณาการศาสตร์และศิลป์
การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษามหาราชา “The Royal Celebration Concert” บรรเลงโดย
วงดุริยางค์เครื่องลม “Feroic Philharmonic Winds” ซึ่งได้รับเกียรติจากคีตกวีที่มีชื่อเสียงระดับโลกชาว
เบลเยียม Bert Appermont เป็นวาทยกร อีกทั้งการแสดงเดี่ยวเปียโนโดยอาจารย์จามร ศุภผล และเดี่ยว
เพอคัสชั่นโดยอาจารย์เผ่าพันธุ์ อานาจธรรม
ในการนี้ คณะดุริยางคศาสตร์จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม
2557 เวลา 20.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
(นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร)
ผู้จดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ได้รับรองตามที่ได้แก้ไขแล้ว

