
 

 

รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 13/2558 

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

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

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  รองอธิการบดีฝายบริหาร  
3. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม  
4. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา    
5. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
6. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
7. อ.ดร.ธนะ   จีระพิวัฒน  รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน 

    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
8. ผศ.ชวลิต   ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
9. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป         

10. อ.ดําริห    บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร   
11. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิร ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ   
12. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     
13. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  
14. อ.ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป   

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุร ี
2. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
3. รศ.วัฒนา  เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
4. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร                      

  แทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
5.  ผศ.ดร.สมชาย  สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร 
6.  อ.ดร.บํารุง   ชํานาญเรือ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
7.  รศ.ดร.สืบสกุล  อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร   
8. รศ.ดร.จุไรรัตน   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร   
9. ผศ.ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

10. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
11. อ.มานพ เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
12. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    
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13. ผศ.ดร.บูลยจีรา  ชิรเวทย  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายวิชาการ 
   รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
14.  รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย    

ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ดร.พีรพัฒน  ยางกลาง  ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดร.ศุภรัตน  แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุร ี

ผูไมมาประชุม  

1. รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  ติดราชการ  
2. ผศ.ดร.เชาวรีย  อรรถลังรอง  รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ติดราชการ 
3. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    ลาพักผอน 
4. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ติดราชการ 
5. ผศ.ดร.อริศร   เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ติดราชการ 

 
เปดประชุมเวลา 09.45 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ  ดังน้ี 

 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 12/2558         

เมื่อวันอังคารท่ี 23 มิถุนายน 2558 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 12/2558          
   เมื่อวันอังคารท่ี 23 มิถุนายน 2558 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 (วาระลับ) 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานตรวจสอบภายในกําหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง 

หลักเกณฑวิธีการทดรองจายและการยืมเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 
2558 เวลา 09.30-13.00 น. ณ หองประชุม 314-315 ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เพื่อใหบุคลากร     
ไดแสดงความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และมีความเขาใจหลักเกณฑวิธีการทดรองจาย ตลอดจนสามารถ
นําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอให
คณบดีคณะวิชาและผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก กําชับเจาหนาที่และผูเกี่ยวของใหเขารวมโครงการ
ดังกลาว         

2. เน่ืองดวยใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอใหคณะวิชา/หนวยงาน        
เรงดําเนินการสํารวจสินทรัพยและตรวจสอบพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อใหมหาวิทยาลัย       
มีขอมูลที่ถูกตองตรงกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3  เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
  ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4  เรื่องรับทราบดานวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 โครงการประชุมสัมมนาอาจารยประจําหลักสูตร เรื่อง การจัดการเรียนรู   

ในศตวรรษท่ี 21 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองบริการการศึกษาไดรับอนุมัติใหจัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารยประจําหลักสูตร 
เรื่อง การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ หองภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21   
2. เพื่อใหไดแนวคิดและแนวทางในการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม  
3. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรวมกัน 
ทั้งน้ี ไดกําหนดกลุมเปาหมายจํานวน 320 คน ดังน้ี 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 150 คน 
2. อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 150 คน 



 

 

4

3.  รองคณบดีฝายวิชาการ จํานวน 15 คน 
4.  เจาหนาที่ฝายวิชาการ กองบริการการศึกษา จํานวน 5 คน 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และใหประชาสัมพันธโครงการดังกลาวไปยังผูเกี่ยวของตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.2 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาการจัดการขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2557 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 11/2558        
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวน 2 รายวิชา คือ  

1. รายวิชา 761 430 จุลนิพนธ กลุม 1201 ของนักศึกษาจํานวน 8 ราย เน่ืองจากอาจารย     
ที่ปรึกษาใหคะแนนผิดพลาด  

2. รายวิชา 767 111 รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน กลุม 1202 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
เน่ืองจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชากรอกคะแนนผิด 

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
  ไมม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมม ี

 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2555 
 

สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนช่ือ
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก และเพิ่มจํานวนหนวยกิต จาก “รายวิชา 613 453 การควบคุมโรคพืช
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ดวยชีววิธีเบื้องตน 2(2-0-4)” เปน “รายวิชา 613 453 การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธี 3(3-0-6)” พรอมทั้งแกไข
คําอธิบายรายวิชา 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้ง
น้ีไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป 

พ.ศ. 2555 
 

สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร  
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวนํ้า ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข ดังน้ี  

1. ขอเพิ่มเงื่อนไขวิธีการวัดผลและประเมินผล จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 711 452    
จุลนิพนธ  

2. ขอแกไขคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 711 453 เรื่องคัดเฉพาะทาง
เทคโนโลยีการผลิตสัตวนํ้า  

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการ
ปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวนํ้า ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ฉบบัป พ.ศ. 2555 
 

สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือ
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  
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หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมกราคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
8/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
  ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการ                  

งานแสดงสินคาและงานอีเวนท (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาการจัดการไดเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน
นิทรรศการ งานแสดงสินคาและงานอีเวนท (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตเดือน
สิงหาคม 2558 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 120 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
6/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกใน     
บางประเด็น ทั้งน้ี คณะวิทยาการจัดการไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา        
การจัดการงานนิทรรศการ งานแสดงสินคาและงานอีเวนท (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) และใหนําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารยจารุฒม คุณานพดล* 1. ผูชวยศาสตราจารยจารุฒม คุณานพดล* 
2. อาจารยจันทนา สังวรโยธิน* 2. อาจารยจันทนา สังวรโยธิน* 
3. อาจารย ดร.เดชาพันธ รัฐศาสนศาสตร* 3. อาจารย ดร.วีระนุช อินทะกันฑ* 
4. อาจารยมานพ สีเหลือง* 4. อาจารย ดร.ปรเมศร อารมยดี* 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติพงศ โสภณพงศพิพัฒน 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติพงศ โสภณพงศพิพัฒน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปดหลักสูตร 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 โครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจําปการศึกษา 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจําปการศึกษา 2559 โดยผูสมัครเขา
ศึกษาตองสอบขอเขียนรายวิชาสามัญที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
(สทศ.) รวมทั้งสิ้น 5 วิชา ไดแก ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ และตองสอบขอเขียนวิชา
เฉพาะที่จัดสอบโดยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 วิชา ไดแก Pharmacy Silpakorn Admission Test 
(PSAT) และความถนัดทางเภสัชศาสตร เพื่อใหคณะเภสัชศาสตรนําคะแนนมาใชในการพิจารณาผูสอบผาน
ขอเขียนตามเกณฑที่กําหนดใหเขาสอบสัมภาษณและคัดเลือกผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา กําหนดจํานวนรับนักศึกษา
ประมาณ 181 คน จํานวน 6 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการโควตาพิเศษ  จํานวน 20 คน  
2. โครงการรับตรง  จํานวน 55 คน  
3. โครงการเพิ่มพิเศษ  จํานวน 90 คน  
4. โครงการรานยาคุณภาพ  จํานวน   5 คน   
5. โครงการผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น  จํานวน 10 คน  
6. โครงการโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  จํานวน   1 คน 
ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจําปการศึกษา 2559   
และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตางๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารจัดการคณะที่เปนหนวยงานในกํากับ  
และคณะที่เปนสวนราชการซึ่งมีสวนงานเปนหนวยงานในกํากับ พ.ศ. 2547 ขอ 5 กําหนดใหคณะที่เปน
หนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย 
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1. อธิการบดี ประธาน 
2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเสนอช่ือ กรรมการ 

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี จํานวน 3 คน 
3. รองอธิการบดี 1 คน กรรมการ 
4. คณบดี กรรมการและเลขานุการ 
เน่ืองจากใกลครบวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการอํานวยการคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเน่ือง ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 
เห็นชอบใหเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการในคณะกรรมการ
อํานวยการคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 3 ราย ดังน้ี 

1. รองศาสตราจารย ดร.พีรเดช ทองอําไพ 
2. รองศาสตราจารย ดร.กนก ผลารักษ 
3. นายชยานนท กฤตยาเชวง 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการแตง ต้ังคณะกรรมการอํานวยการ         
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรตามขอ 5 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหาร
จัดการคณะที่เปนหนวยงานในกํากับและคณะที่เปนสวนราชการซึ่งมีสวนงานเปนหนวยงานในกํากับ พ.ศ. 
2547 ประกอบดวย 

1. อธิการบดี ประธาน 
2. รองศาสตราจารย ดร.พีรเดช ทองอําไพ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.กนก ผลารักษ  กรรมการ 
4. นายชยานนท กฤตยาเชวง  กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
6. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการและเลขานุการ 

 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.2 การแตงต้ังผูประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1074/2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 แตงต้ัง         
ผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป น้ัน  

เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกลาวไดครบวาระการปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 
ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเน่ือง กองบริการการศึกษาจึงเสนอ                
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงต้ังผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (ชุดใหม) 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงต้ัง       
ผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (ชุดใหม) และใหกองบริการการศึกษานําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แตงต้ังตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

ของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
สรุปเรื่อง 

เพื่อใหการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา   
การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาการจัดการ
จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2558 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียน          

เปนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ไดใหความ
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2558  ซึ่งกองบริการการศึกษาไดดําเนินการ
ตรวจสอบ (ราง) ประกาศดังกลาวอีกครั้งพบวา ยังมีขอความบางสวนที่ไมสอดคลองกับมติที่ประชุม           
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ในสวนของอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) น้ัน    

เพื่อใหการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม การลงทะเบียนวิชาเรียน และการชําระคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2558 เปนไปดวยความเรียบรอย 
กองบริการการศึกษาจึงประสงคแกไขขอความใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2558       
(ฉบับใหม) ในขอ 5.3.4.2 คาลงทะเบียนวิชาเรียน เปนดังน้ี    
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ขอ (2) คณะวิทยาการจัดการ   

คณะวิชา วิธีรับเขา/สาขา จํานวนเงิน 
(2)  คณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชาเอก 

ยกเวนสาขาวิชาการจัดการชุมชน 
21,400 บาท 

(3)  คณะวิทยาการจัดการ 
     (หลักสูตรนานาชาติ) 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(นักศึกษาชาวไทย) 

75,000 บาท 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(นักศึกษาตางประเทศ) 

90,000 บาท 

 ขอ (3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แกไขเลขขอเปน “ขอ (4)” 
ขอ (4) วิทยาลัยนานาชาติ   

คณะวิชา วิธีรับเขา/สาขา จํานวนเงิน 
(5)  วิทยาลัยนานาชาติ 
     (หลักสูตรนานาชาติ) 

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล 
(นักศึกษาชาวไทย) 

120,000 บาท 

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล 
(นักศึกษาตางประเทศ) 

150,000 บาท 

สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและ 
กิจกรรมสันทนาการ  
(นักศึกษาชาวไทย) 

65,000 บาท 

สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและ 
กิจกรรมสันทนาการ  
(นักศึกษาตางประเทศ) 

75,000 บาท 

ทั้งน้ี ไดผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาที่ เขาศึกษา               
ในปการศึกษา 2558 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก            

บุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเศษ                
ประจําปการศึกษา 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดวยโควตาพิเศษเปนประจําทุกปนับต้ังแตปการศึกษา 2522-2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายของประเทศที่จะใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาภูมิภาคของตนในดานตางๆ ตลอดจนสงเสริม
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และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใตตอนบน ซึ่งผูมีสิทธิสมัครสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเศษจะตองกําลังศึกษาอยูในปสุดทายตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา  (ยกเวนผูสมัครใน             
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจ
วิศวกรรม ตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในปสุดทายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเทาน้ัน) ในสถานศึกษา 28 
จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบรุี เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง และอุทัยธานี ติดตอกันไมนอยกวา   
1 ป นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 

ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอโดยใช
คะแนนสอบวิชาสามัญกับวิชา GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) (สทศ.) และวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตรบางสาขาวิชามาพิจารณาตามเกณฑ
การสอบคัดเลือกของแตละคณะวิชา  

สําหรับคณะวิชาที่เขารวมโครงการ 7 คณะวิชา จากทั้งหมด 14 คณะวิชา จํานวนรับทั้งสิ้น 
2,015 คน ดังน้ี 

1. คณะอักษรศาสตร  จํานวน  325  คน 
2. คณะศึกษาศาสตร   จํานวน  110  คน 
3. คณะวิทยาศาสตร  จํานวน  275  คน 
4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จํานวน  140  คน 
5. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน  390  คน 
6. คณะวิทยาการจัดการ  จํานวน  550  คน 
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จํานวน  225  คน 
ในการน้ี เพื่อใหการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย

โควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2559 เปนไปดวยความเรียบรอย กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา             
ในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2559 และแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2559 

ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง    
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 
2559 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดเงนิสมนาคุณใหแกผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน น้ัน 

ในการน้ี เพื่อใหการกําหนดเงินสมนาคุณใหแกผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ
และทุกหนวยงานเปนไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดเงินสมนาคุณใหแกผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยกําหนดอัตราเงินสมนาคุณใหแกผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 

1. ระดับหลักสูตร ไมเกินคนละ 2,000 บาท ตอหลักสูตร 
2. ระดับคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะวิชา ไมเกินคนละ 2,500 บาท ตอวัน 
3. ระดับสถาบัน เหมาจายไมเกินคนละ 10,000 บาท 
ทั้งน้ี การจายเงินสมนาคุณดังกลาวใหจายจากเงินงบประมาณเงินรายไดในสวนของหนวยงาน

ที่รับการประเมินคุณภาพภายใน และสําหรับหนวยงานที่คาใชจายเพื่อการน้ีอยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจะไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดในแตละป ใหจาย
จากเงินงบประมาณเงินรายไดในสวนของสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

พรอมทั้งพิจารณายกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดเงินสมนาคุณใหแก      
ผูตรวจสอบคุณภาพและผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดเงินสมนาคุณใหแกผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดเงินสมนาคุณใหแกผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมอบหมายใหกองนิติการตรวจสอบ (ราง) 
ประกาศดังกลาวกอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ  

ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาปรัชญา        

คณะอักษรศาสตร 
  (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5         เรื่องเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การเพ่ิมคาสมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร                  

โดยจายพรอมคาลงทะเบียนเปนนักศึกษา 
  ประธานขอถอนเรื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 วงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ไดรับทราบ
ปฏิทินและหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ไดใหความเห็นชอบประมาณการรายรับและวงเงินจัดสรรงบประมาณ
รายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และการปรับปรุงปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย
จากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 น้ัน 

ในการน้ี กองแผนงานไดเสนอที่ประชุมพิจารณาประมาณการรายรับและวงเงินจัดสรร
งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พรอมทั้งรับทราบการปรับปรุงปฏิทิน    
การจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบประมาณการรายรับและวงเงินจัดสรร
งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พรอมทั้งรับทราบการปรับปรุงปฏิทินการ
จัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่กองแผนงานเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลกัสูตรทางดานวิทยาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 ไดใหความเห็นชอบ
ในหลักการของการเพิ่มเติมเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามขอเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร กลุมสาขาวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหหลักสูตรทางดาน
วิทยาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเกณฑการสําเร็จการศึกษา ดังน้ี 

1. นักศึกษาทุกคนตองเขารวมประชุมทางวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาและกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองทําความรูจักกับวิทยากรคนใดคนหน่ึง รวมทั้งผูเขารวมประชุมคน
อื่นๆ อีกประมาณ 3-4 คน อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยมีหลักฐานเปนรายงานหรือหลักฐานการติดตอ 
โดยในวิทยานิพนธใหมีภาคผนวก หัวขอ “การพัฒนาตนเอง” ประกอบดวยขอมูลการเขารวมประชุม สัมมนา
ทางวิชาการ การฝกอบรมในสาขาที่เกี่ยวของ 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กําหนดใหนักศึกษาเรียนรูภาษาที่ 3 โดยจะตองมีหนังสือ
รับรองจากสถาบันที่สอนเปนหลักฐานประกอบกอนสําเร็จการศึกษา ทั้งน้ี ที่ประชุมไดมอบหมายใหบัณฑิต
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วิทยาลัยศึกษาแนวทางปฏิบัติของการเพิ่มเติมเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยใหพิจารณาเกี่ยวกับสถาบันที่   
สอนภาษาที่ 3 ใหชัดเจน น้ัน 

ในการน้ี คณะเภสัชศาสตรไดหารือเกี่ยวกับเกณฑการสําเร็จการศึกษาดังกลาว เน่ืองจากเห็น
วาอาจทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติได เชน หากในปน้ันไมมีการจัดประชุมวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ ซึ่ งมี
วิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถาเปนชาวตางชาติที่จะทําใหเกิดการพัฒนาการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษ อาจทําให
นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาได อีกทั้งการกําหนดใหเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง จะทําใหเกิดภาระ     
แกนักศึกษาในดานคาใชจายของการเขารวมประชุม โดยที่ประชุมคณะเภสัชศาสตรเสนอใหปรับเปน “นักศึกษา
จะตองเขารวมประชุมระดับชาติ/นานาชาติอยางนอย 1 ครั้ง” 

ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่  8/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558             
ไดมีมติใหตัดขอความดังกลาวออกเพื่อไมใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ เน่ืองจากเห็นวาเกณฑขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 แลว โดยใหเสนอที่ประชุมคณบดีและที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาวิทยาศาสตรพิจารณาตอไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร กลุมสาขาวิทยาศาสตรครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ไดพิจารณาแลวเห็นวา เกณฑ
การสําเร็จการศึกษาดังกลาวเปนประโยชนตอนักศึกษาอีกทั้งเปนการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงให
คงเกณฑสําเร็จการศึกษาดังกลาวไว โดยใหปรับลดจํานวนที่นักศึกษาจะตองเขารวมประชุมระดับชาติ/
นานาชาติ และระบุขอความ เปนดังน้ี 

“นักศึกษาตองเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวของกับสาขาอยางนอย 
1 ครั้ง โดยตองทําความรูจักวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย 
2-3 คน เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับ
เดียวกัน และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหน่ึงของภาคผนวกในวิทยานิพนธของ
นักศึกษา” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของเกณฑการสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรทางดานวิทยาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งน้ี มอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยหารือรายละเอียดของ
เกณฑดังกลาวกับผูเกี่ยวของกอนเสนอปรับปรุงแกไขหลักสูตรตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 เรื่องท่ีรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
1. สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาขอความรวมมือคณะวิชาในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 7  สิงหาคม 2558 และระดับคณะวิชาจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 
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2. สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษากําหนดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาและสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557 ในวันที่ 
15 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุม ช้ัน 8 อาคาร 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ประธานมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ติดตามขอมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและเสนอที่ประชุมคณบดีทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2 ระบบตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมทางวิชาการ (อักขราวิสุทธิ)์ 
 
สรุปเรื่อง 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรวมลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเรื่อง "การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมดวยโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ" 
กับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจะเริ่มใชโปรแกรมดังกลาวในปการศึกษา 2558         
ในการตรวจสอบงานเขียนและคนหาขอความที่อาจจะเปนการลอกเลียนผลงานผูอื่นดวยฐานขอมูล          
ทางวิชาการ เพื่อปองกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผูอื่น 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ประธานขอใหคณะวิชากําชับนักศึกษาใหระมัดระวังในเรื่องการลอก
เลียนงานวรรณกรรม 
 

ปดประชุมเวลา 11.00 น.       

               

 (นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


