
 

 

รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 24/2557 

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

                                …………….……………….. 
 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญส่ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
3. ผศ.ดร.เชาวรีย์  อรรถลังรอง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  
5. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
6. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
7. ผศ.ดร.วันชัย    สุทธะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 
8. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
9. ผศ.ไพโรจน์  วังบอน  รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน 

   คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
10. อ.ดร.ธนะ  จีระพิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน 

   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. ผศ.ชวลิต   ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
12. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
13. อ.ด าริห์    บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์   
14. รศ.ดร.เกษร  จันทร์ศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
15. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
16. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
17. อ.ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ ผู้อ านวยการหอศิลป์   

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี 
2. รศ.วัฒนา  เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
3. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ รักษาราชการแทน 

 รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
4. ผศ.ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
5. รศ.ดร.วิสาข์   จัติวัตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
6. รศ.ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
7. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
8. ผศ.ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
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10. ผศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
11. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
12.  อ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง     
13. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
14.  รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.ดร.พีรพัฒน์  ยางกลาง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
    พระราชวังสนามจันทร์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  ไปราชการต่างประเทศ 
2. อ.อ ามฤทธิ์   ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรม  ไปราชการต่างประเทศ 

  ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
3. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตตกิุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ลาป่วย 

    
เปิดประชุมเวลา 09.50 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 23/2557      

เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ครั้งที่ 23/2557 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 23/2557      
เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (วาระลับ) 

 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ครั้งที่ 23/2557 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3  เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4  เรื่องรับทราบด้านวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร        

ของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ได้ให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนในการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร  และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 โดยก าหนดให้มีการประเมินผล
การด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตรในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 ตามแนวทางการประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด นั้น 

ในการนี้ กองบริการการศึกษาได้สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของ
หลักสูตรของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์และพร้อมเผยแพร่
จ านวน 91 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต จ านวน 49 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญา
มหาบัณฑิต จ านวน 40 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ  ทั้งนี้ อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
พิจารณาเกี่ยวกับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะโบราณคดี 
 
ระเบียบวาระที่  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (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 ส าราญ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี     
  พ.ศ. 2553 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ** หมายถึง เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
13/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2553 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (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** 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์* 1. อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี* 3. อาจารย์อนุชา แสงสุขเอ่ียม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ 
5. อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช 5. อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
13/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา   
การออกแบบนิเทศศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 

ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555  โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2554  โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4     

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (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* 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน    
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 53 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.6 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4     
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน    
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 57 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.7 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4     
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน    
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 56 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.8 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4     
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน   
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 49 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.9 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี      

พ.ศ. 2554 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวด  
ที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 133 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.10 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 38 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554  แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย     
เพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.11 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี   

พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 57 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.12 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 83 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.13 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 39 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการละคร ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  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) จ านวน 26 รายวิชา 
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โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  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) จ านวน 39 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย  ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  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) จ านวน 76 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  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) จ านวน 42 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.18 หลักสูตรสาขาวิชาโททัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาโททัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2554   
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร       
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 24 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาโททัศนศิลป์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์      
ฉบับปี พ.ศ. 2555  โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้  
 

1. รายวิชา 514 316 กลศาสตร์ของไหลส าหรับนักฟิสิกส์ 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 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์  ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.20 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 45 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์  ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.21 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
ฉบับปี พ.ศ. 2556  โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ในวิชาเลือก จ านวน 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 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์  ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.22 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 40 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.23 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ฉบับปี          

พ.ศ. 2553 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน  
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 12 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. 2553 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ     
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 40 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ  ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.25 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์  ฉบับปี         

พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4     
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 29 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี       
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 68 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน       
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 513 462 การจัดการและถ่ายทอดความรู้ทางเคมี   
2(2-0-4) 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  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) จ านวน 17 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.29 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     

ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 37 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.30 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  ฉบับปี        

พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  



 

 

18 

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.31 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ฉบับปี          

พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา     
สถิติประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (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 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (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 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.32 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา     
เคมีอินทรีย์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.33 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (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 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (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 
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โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.34 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี     

พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (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 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.35 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี      
พ.ศ. 2556 

 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.36 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (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 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ* 1. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อนันต์ชื่น* 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อนันต์ชื่น 
3. อาจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ รักบุตร 3. อาจารย์ ดร.ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลศ พัฒนะรพีเลิศ 4. อาจารย์ ดร.สมพงค์ จิตต์มั่น* 
5. อาจารย์ ดร.สมเจตน์ ชัยยะ* 5. อาจารย์ ดร.สมเจตน์ ชัยยะ* 
 6. อาจารย์ ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์ 
 7. อาจารย์ ดร.วรรณรัตน์ รุ่งโรจน์ธีระ 
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โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.37 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)    

ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
12/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ต่อไป 
 
 
 
 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (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* 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.38 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ฉบับปี      
พ.ศ. 2556 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ทางเภสัชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
13/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.39 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยกองบริการการศึกษาประสงค์ขอปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2554      
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้   

1. ขอปรับแก้ข้อความในข้อ 6 รายละเอียดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็น  
“ก าหนดให้ปริญญาบัณฑิตทุกสาขาจะต้องศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 

30 หน่วยกิต โดยประกอบด้วยกลุ่มวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับเลือก จ านวน 9 -12 หน่วยกิต และ
กลุ่มวิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา หรือรายวิชาต่างๆ จากกลุ่มบังคับเลือก จ านวน 9-12 หน่วยกิต โดยรายวิชาใน
กลุ่มต่างๆ มีดังต่อไปนี้ และสามารถศึกษารายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดใหม่หรือมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมใน
ภายหลัง” 

2. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) จ านวน 6 รายวิชา 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (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* 
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โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุง  
ครั้งนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 
2554 โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน   
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ทั้งความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง  
ในข้อ 6 ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ส าหรับรายวิชา 200 172 ศิลปะตะวันตก และรายวิชา 200 173       
ศิลปวิจักษ์อีกครั้ง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา     
ได้มีหนังสือที่ ศธ 0506(4)/11712 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ส่งคืนหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณวุฒิของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ 4 และล าดับที่ 5 ซึ่งไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน รวมทั้งไม่มี
ผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ท าให้ ไม่สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรดังกล่าวได้ นั้น  

ในการนี้  คณะอักษรศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยเริ่ม เปิดสอนตั้ งแต่          
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป และก าหนดรับนักศึกษาปีละ 15 คน ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. 2556) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา     
ได้มีหนังสือที่ ศธ 0506(4)/7540 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การรับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  โดยมีข้อสังเกต คือ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ 1, 3 และ 5 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน แต่ไม่มี
ผลงานวิจัย ท าให้ไม่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวได้ นั้น  

ในการนี้  คณะอักษรศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยเริ่ม เปิดสอนตั้ งแต่          
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป และก าหนดรับนักศึกษาปีละ 15 คน ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง     

พ.ศ. 2556) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา     
ได้มีหนังสือที่ ศธ 0506(4)/7540 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การรับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยมีข้อสังเกต คือ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ 1, 3 และ 5 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน แต่ไม่มี
ผลงานวิจัย ท าให้ไม่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวได้ นั้น  

ในการนี้  คณะอักษรศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยเริ่ม เปิดสอนตั้ งแต่          
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป และก าหนดรับนักศึกษาปีละ 15 คน ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปิดหลักสูตรใหม่ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปิดหลักสูตร 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การด าเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 การก าหนดค่าใช้จ่ายในโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของ        

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์                  
และคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิชาต่างๆ ได้เสนอโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีแล้ว ดังนี้ 

1. โครงการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2557 
เมื่อวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 

2. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 
ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณบดีครั้งที่ 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 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ และ        
คณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการก าหนดค่าใช้จ่ายในโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ และคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของการก าหนดค่าใช้จ่ายในโครงการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์                  
และคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558  ตามที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์          
คณะมัณฑนศิลป์ และคณะเภสัชศาสตร์เสนอ และให้เพ่ิมข้อความก าหนดให้คณบดีสามารถปรับลดหรืองด   
การจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามเหตุผลความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายรับ  โดยมอบหมายให้กองนิติการ
ปรับแก้รายละเอียดของการก าหนดค่าใช้จ่ายในโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามข้อเสนอแนะของ    
ที่ประชุม เพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายตามโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของคณะวิชาดังกล่าวต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.2 การก าหนดค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี 
โดยวิธีรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้ งที่  21/2557 เมื่อวันอังคารที่  21 ตุลาคม 2557 ได้ ให้          
ความเห็นชอบโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2558 นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 คณะโบราณคดีได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการก าหนดค่าใช้จ่ายในโครงการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของการก าหนดค่าใช้จ่ายในโครงการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2558 ตามที่คณะโบราณคดีเสนอ 
และให้เพ่ิมข้อความก าหนดให้คณบดีสามารถปรับลดหรืองดการจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามเหตุผลความจ าเป็น    
และความเหมาะสมของรายรับ โดยมอบหมายให้กองนิติการปรับแก้รายละเอียดของการก าหนดค่าใช้จ่ายใน
โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายตามโครงการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของคณะวิชาดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา     

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 
12 ตุลาคมของทุกปี นั้น 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดงานดังกล่าว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัด
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2558 โดยให้เพ่ิมผู้อ านวยการกองกิจการ
นักศึกษาเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว แล้วให้น าเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  
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ระเบียบวาระท่ี  4.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการคณะดุริยางคศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารจัดการคณะที่เป็นหน่วยงานในก ากับ  
และคณะที่เป็นส่วนราชการซึ่งมีส่วนงานเป็นหน่วยงานในก ากับ พ.ศ. 2547 ข้อ 5 ก าหนดให้คณะที่เป็น
หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการอ านวยการประกอบด้วย 

1. อธิการบดี ประธาน 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเสนอชื่อ กรรมการ 

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี จ านวน 3 คน 
3. รองอธิการบดี 1 คน กรรมการ 
4. คณบดี กรรมการและเลขานุการ 
เนื่องจากได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการอ านวยการคณะดุริยางคศาสตร์แล้ว 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร               
คณะดุริยางคศาสตร์ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 เห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการอ านวยการคณะดุริยางคศาสตร์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ 
2. นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
3. คุณธัชพล กาญจนกูล รองผู้อ านวยการอาวุโส ธนาคารออมสิน 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ งคณะกรรมการอ านวยการ                  
คณะดุริยางคศาสตร์ตามข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารจัดการคณะที่เป็น
หน่วยงานในก ากับและคณะที่เป็นส่วนราชการซึ่งมีส่วนงานเป็นหน่วยงานในก ากับ พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี                                                ประธาน 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ    กรรมการ 
3. นางลักขณา คุณาวิชยานนท์  กรรมการ 

ผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร                          
4. คุณธัชพล กาญจนกูล  กรรมการ 

รองผู้อ านวยการอาวุโส ธนาคารออมสิน    
5. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
6. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 316/2557 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และจะครบวาระ    
การปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 15 มกราคม 2558 นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง และเป็นไปตามความในข้อ 6 
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ จึงเสนอที่ ประชุมพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ (ชุดใหม่) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์        
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 316/2557 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ปฏิบัติหน้าที่อีกวาระหนึ่ง 
และให้น าเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาศิลปะ                     

และการออกแบบ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                       
และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  1726/2555 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555           
ที่ 1835/2555 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่ 623/2556 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 และ             
ที่ 742/2556 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาศิลปะ
และการออกแบบ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์  โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 2 ปี และครบวาระการปฏิบัติหน้าที่เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นั้น  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง กองบริการการศึกษาจึงเสนอ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (ชุดใหม่) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขา
ศิลปะและการออกแบบ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (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 

และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในส่วนของประธานกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์      
และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  4.2.5 การแต่งตั้งกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง 
 

สรุปเรื่อง 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 275/2556 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 แต่งตั้ง

กรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง ประเภทผู้แทนคณะวิชา สถาบัน ส านัก และศูนย์ โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 2 ปี และจะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง และเป็นไปตามความในข้อ 5.4 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในส านักหอสมุดกลางและการจัดให้มี        
คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2535 ส านักหอสมุดกลางได้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง ประเภทผู้แทนคณะวิชา สถาบัน ส านัก และศูนย์ (ชุดใหม่) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง
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 
และให้น าเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.2.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในศูนย์คอมพิวเตอร์และ
การจัดให้มีคณะกรรมการประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2536 ข้อ 5 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการที่ผู้อ านวยการมอบหมายไม่เกิน 2 คน กรรมการ 
3. กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง โดยการเสนอจาก กรรมการ 

ที่ประชุมคณบดีจ านวน 4-6 คน 
4. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กรรมการและเลขานุการ 
5. เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับหัวหน้าฝ่าย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
เนื่องจากจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนั้น เพ่ือให้การ

บริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง  ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์ (ชุดใหม่) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์      
(ชุดใหม่) ประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้   

1. อธิการบดี        ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ     ที่ปรึกษา 
3. ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์     ประธานกรรมการ 
4. รองผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
5. รองผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ  
6. รองศาสตราจารย์ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษ ี คณะมัณฑนศิลป์  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น  คณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ ์ศรีอมรศักดิ์  คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

10. อาจารย์มาย ยินชัย  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
และให้น าเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ และ    
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราการจ่ายเงินประจ า
ต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ            

 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้รับทราบ
รูปแบบการจัดท าประกาศก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จ านวน 2 รูปแบบ โดยให้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ   
แต่ละคณะวิชาต่อไป นั้น 

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ตามข้อ 13 ของระเบียบ
ดังกล่าว และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนรายเดือนในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ตามข้อ 19 ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งผ่านการพิจารณา
จากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ  
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและ

ค่าตอบแทนรายเดือนในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้เพ่ิมข้อความ
ก าหนดให้คณบดีสามารถปรับลดหรืองดการจ่ายค่าตอบแทนได้ตามเหตุผลความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายรับ โดยมอบหมายให้กองนิติการน าไปก าหนดไว้ในประกาศกลางของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการก าหนดอัตรา
เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนต่อไป  

และให้น าเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารยแ์ละผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียน    
การสอนในส่วนของคณะโบราณคด ี

 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้รับทราบ
รูปแบบการจัดท าประกาศก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จ านวน 2 รูปแบบ โดยให้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ   
แต่ละคณะวิชาต่อไป นั้น 
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ในการนี้ คณะโบราณคดีได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของ
คณะโบราณคด ีตามข้อ 13 ของระเบียบดังกล่าว ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ      
การเรียนการสอนในส่วนของคณะโบราณคดี และให้เพ่ิมข้อความก าหนดให้คณบดีสามารถปรับลดหรืองดการจ่าย
ค่าตอบแทนได้ตามเหตุผลความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายรับ โดยมอบหมายให้กองนิติการปรับข้อความ
ในส่วนของอัตราค่าตอบแทนให้ชัดเจนก่อนน าเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน        

ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในลักษณะอ่ืนๆ  
 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้รับทราบ
รูปแบบการจัดท าประกาศก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จ านวน 2 รูปแบบ โดยให้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ   
แต่ละคณะวิชาต่อไป นั้น 

ในการนี้ คณะวิชาต่างๆ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ตามข้อ 13 ของระเบียบดังกล่าว ดังนี้ 

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับ     
การเรียนการสอนในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับ      
การเรียนการสอนในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ 

3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับ     
การเรียนการสอนในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ 

4.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับ     
การเรียนการสอนในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย 

5.  (ร่าง) ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง อัตราค่าตรวจงาน      
เตรียมจุลนิพนธ์ ค่าควบคุม และค่าสอบจุลนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพ่ือการออกแบบ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ตามที่คณะวิชาเสนอมา
ในข้อ 1-5 โดยมอบหมายให้กองนิติการด าเนินการดังต่อไปนี้  
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1. ให้ปรับข้อความในส่วนของอัตราค่าตอบแทนให้ชัดเจน พร้อมปรับรายละเอียดอ่ืนๆ     
ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม  

2. ให้ปรับชื่อ (ร่าง) ประกาศในข้อ 5 เป็น “(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร” 

3. ให้เพ่ิมข้อความไว้ใน (ร่าง) ประกาศ โดยก าหนดให้คณบดีสามารถปรับลดหรืองดการจ่าย
ค่าตอบแทนได้ตามเหตุผลความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายรับ  

และให้น าเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5         เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โครงการ Campus Agreement 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการ Campus Agreement ของบริษัท Microsoft โดยมี
ก าหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ในโครงการดังกล่าว และบริษัท      
เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) ได้เสนอราคา Campus Agreement (1 year) จ านวนเงิน 995,742 บาท (เก้าแสน
เก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สรุปจ านวนเงิน          
ค่าซอฟต์แวร์จ าแนกตามหน่วยงาน ซึ่งคิดจ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ศูนย์คอมพิวเตอร์สนับสนุนจ านวนเงินค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 50% ของทุกหน่วยงาน     
รวมเป็นเงิน 486,101 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทถ้วน) และศูนย์คอมพิวเตอร์จ่ายค่าลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวรข์องหน่วยงานเป็นเงิน 23,540 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

2. หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 50% รวมทุกหน่วยงานเป็นเงิน 486,101 บาท 
(สี่แสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โครงการ Campus 
Agreement ของบริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงิน 995,742 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
สี่สิบสองบาทถ้วน) ตามท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอมาในข้อ 1 – ข้อ 2 
 
 



 

 

35 

ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่าย   
  ส าหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 ได้ให้ความเห็นชอบ
ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าลิขสิทธิ์การจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายส าหรับให้บริการ
นักศึกษา (Antivirus) โดยให้คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว       
โดยจ าแนกตามหน่วยงานซึ่งคิดจ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% นั้น 

ในการนี้ บริษัท แอมโปไมโครซิส จ ากัด ได้เสนอราคาค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรักษา        
ความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายส าหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) จ านวนเงิน 587,430 บาท (ห้าแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สรุปจ านวนเงินค่าซอฟต์แวร์จ าแนกตาม
หน่วยงาน ซึ่งคิดจ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ศูนย์คอมพิวเตอร์สนับสนุนจ านวนเงินค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 50% ของทุกหน่วยงาน     
รวมเป็นเงิน 287,234 บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) และศูนย์คอมพิวเตอร์จ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของหน่วยงานเป็นเงิน 12,962 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) 

2. หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 50% รวมทุกหน่วยงานเป็นเงิน 287,234 บาท 
(สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัย
ของเครื่องลูกข่ายส าหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) ของบริษัท แอมโปไมโครซิส จ ากัด จ านวนเงิน 
587,430 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)  ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอมาในข้อ 1 – ข้อ 2 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 ขั้นตอนระบบการลงทะเบียนวิชาเรียน เพิ่ม-ถอน และช าระเงินออนไลน์      

(PAY ON-LINE) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยการช าระเงิน
ออนไลน์ (PAY ON-LINE)  กองบริการการศึกษาจึงได้จัดท าขั้นตอนระบบการลงทะเบียนวิชาเรียน เพ่ิม-ถอน 
และช าระเงินออนไลน์ (PAY ON-LINE) ผ่านเว็บไซต์ http://reg.su.ac.th โดยจะเริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้แนบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดขั้นตอน
การลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยการช าระเงินออนไลน์ (PAY ON-LINE) เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา 

อนึ่ง กองบริการการศึกษาได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือระบบการช าระเงินออนไลน์ไปยัง
นักศึกษาแล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตใิห้ความเห็นชอบในหลักการของขั้นตอนระบบการลงทะเบียนวิชา
เรียน เพ่ิม-ถอน และช าระเงินออนไลน์ (PAY ON-LINE) ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

1. มอบหมายให้กองบริการการศึกษาจัดท าขั้นตอนระบบการลงทะเบียนวิชาเรียน เพ่ิม-ถอน 
เพ่ิมเติมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีขั้นตอนแตกต่างจากนักศึกษาชั้นปีอ่ืนให้ชัดเจน  พร้อมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา http://reg.su.ac.th  

2. มอบหมายให้กองนิติการปรับข้อความใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ก าหนด ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยการช าระเงินออนไลน์ (PAY ON-LINE) ตามที่กองบริการการศึกษา
ได้จัดท าขั้นตอนระบบการลงทะเบียนวิชาเรียน เพ่ิม-ถอน และช าระเงินออนไลน์ (PAY ON-LINE) เพ่ิมเติมใน
ข้อ 1 ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 การเสนอรายช่ือผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือก

เป็นกรรมการ ก.พ.อ.  
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ที่ได้รับการคัดลือกกันเอง
จากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิมจ านวน 2 คน        
ตามมาตรา 67(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2547 ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 (วาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี) และครบ
วาระการด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นั้น 

ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมติ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ 
4/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ได้ขอให้มหาวิทยาลัยศิลปากรคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือน                   
ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจ านวน 1 คน และส่งรายชื่อไปยัง สกอ.  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557         
เพ่ือ สกอ. จะได้เชิญผู้แทนจากทุกสถาบันอุดมศึกษาไปคัดเลือกกันเองให้ได้จ านวน 2 คน เพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ก.พ.อ. ต่อไป 

ทั้งนี้ หากพ้นก าหนดดังกล่าว จะถือว่ามหาวิทยาลัยไม่ประสงค์เสนอชื่อผู้แทนข้าราชการ     
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งนี ้

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้สภาคณาจารย์เป็นผู้พิจารณาด าเนินการคัดเลือก
ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยจ านวน 1 คน โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีส่วนร่วม และให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติไปยัง สกอ. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 
โดยด่วน 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   เรื่องที่รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งใหท้ราบ 
 
สรุปเรื่อง  

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และได้ก าหนดให้รายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ( IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของสถาบันอุดมศึกษา 

2. ปีการศึกษา 2559 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะมี 
การประเมินสถาบันการศึกษาทุกระดับใน 22 จังหวัด (Area Base) กับมหาวิทยาลัยที่ครบการประเมิน 5 ปี
แล้ว ซึ่งมีคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร        
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2   งานวันพระยาอนุมานราชธน ประจ าปี พ.ศ. 2557 
 
สรุปเรื่อง  

มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมงานวันพระยาอนุมานราชธน 
ประจ าปี พ.ศ. 2557 เพ่ือร าลึกและเผยแพร่เกียรติคุณของพระยาอนุมานราชธน ปราชญ์แห่งสยาม 
ผู้อ านวยการ (อธิการบดี )  คนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันอาทิตย์ที่  14 ธันวาคม 2557                  
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ซึ่งภายในงานจะมีการเปิดตัวหนังสือมหากาพย์รามายณะของวาลมีกิ   
ฉบับภาษาไทย การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยรอบคัดเลือก การมอบรางวัลวรรณกรรมและรางวัล      
การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย การเสวนาเรื่องพบนักเขียนเรื่องสั้นและนักแปลวรรณกรรมรางวัล         
พระยาอนุมานราชธน การออกร้านจ าหน่ายหนังสือและของที่ระลึก 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.3   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ    

งดการเสด็จพระราชด าเนนิไปทรงเปิดงานศิลปะเครื่องปั้นดนิเผาแห่งชาติ      
ครั้งที่ 17 

 
สรุปเรื่อง  

ผู้อ านวยการหอศิลป์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        
สยามบรมราชกุมารีทรงรับเชิญเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน ถนนราชด าเนินกลาง เขตพระนคร ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. นั้น 
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บัดนี ้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ งดการเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดงานดังกล่าว เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมงาน
พระราชพิธีพระศพสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยียม ณ มหาวิหารเซนต์ไมเคิลและเซตน์กูดูลา กรุงบรัสเซลล์ 
ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.4   การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษามหาราชา “The Royal 

Celebration Concert” 
 
สรุปเรื่อง  

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะดุริยางคศาสตร์ร่วมกับกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ก าหนดจัดโครงการเจ็ดทศวรรษ อัตลักษณ์ศิลปากร บูรณาการศาสตร์และศิลป์ 
การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษามหาราชา “The Royal Celebration Concert” บรรเลงโดย     
วงดุริยางค์เครื่องลม “Feroic Philharmonic Winds” ซึ่งได้รับเกียรติจากคีตกวีที่มีชื่อเสียงระดับโลกชาว   
เบลเยียม Bert Appermont เป็นวาทยกร อีกทั้งการแสดงเดี่ยวเปียโนโดยอาจารย์จามร ศุภผล และเดี่ยว
เพอคัสชั่นโดยอาจารย์เผ่าพันธุ์ อ านาจธรรม  

ในการนี้ คณะดุริยางคศาสตร์จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 
2557 เวลา 20.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 

        
 (นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ได้รับรองตามท่ีได้แก้ไขแล้ว 

 
 
 
 
 
 


