
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 18/2558 

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานที่ประชุม 
  รักษาราชการแทนอธิการบดี 

2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร   
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
4. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
6. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
7. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
8. ผศ.ไพโรจน  วังบอน  รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน 

  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
9. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

10. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
11. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
12. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร 
13. อ.ดร.บํารุง   ชํานาญเรือ รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
14. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
15. ผศ.ดร.ณัฐวัฒน  ณัฐพูลวัฒน รองคณบดีฝายบริหาร  

  รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร  
16. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
17. อ.ดําริห   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
18. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
19. อ.มานพ  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
20. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
21. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิร ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
22. ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
23. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  
24. ผศ.ดร.อริศร   เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
25. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 
26. อ.ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล กรรมการสภาคณาจารย แทนประธานสภาคณาจารย 
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุร ี
2. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   
  พระราชวังสนามจันทร 

2. อ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
3. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุร ี

ผูไมมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ไปราชการตางประเทศ 
2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ไปราชการตางประเทศ 

    และกิจการพิเศษ 
3. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม ติดราชการ 

    และภาพพิมพ 
4. รศ.ดร.จุไรรัตน   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร ลากิจไปตางประเทศ 
5. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย ติดราชการ  

เปดประชุมเวลา 10.10 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 17/2558           

เมื่อวันอังคารท่ี 1 กันยายน 2558  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
  



 3

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 17/2558           
เมื่อวันอังคารท่ี 1 กันยายน 2558 (วาระลับ) 

 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังน้ี 
1. คณะโบราณคดีประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 

2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 320 307 กลุมชาติพันธุ กลุม 1 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิด
ความผิดพลาดในรายงานผลการศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา                  
คณะโบราณคดีครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 

2. วิทยาลัยนานาชาติประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 912 310 Management Practice in Kitchen and Pastry 
Operation III ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกผลการศึกษา ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะโบราณคดีและ
วิทยาลัยนานาชาติแลว 
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3. คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา จํานวน 6 รายวิชา คือ 
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 
3.1 รายวิชา 083 104 กีฬาศึกษา กลุม 605 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิด

ความผิดพลาดในการกรอกคะแนน ซึ่ งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา                
คณะศึกษาศาสตรครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 

3.2 รายวิชา 083 104 กีฬาศึกษา กลุม 602 ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย เน่ืองจากการ
สงผลการศึกษาเลยระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.3 รายวิชา 083 104 กีฬาศึกษา กลุม 1302 ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย เน่ืองจากการ
สงผลการศึกษาเลยระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.4 รายวิชา 459 316 การวัดและการประเมินผลสมรรถภาพทางกาย กลุม 1 ของนักศึกษา
จํานวน 4 ราย เน่ืองจากการสงผลการศึกษาเลยระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.5 รายวิชา 459 479 การเดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพ กลุม 1 ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย เน่ืองจาก
การสงผลการศึกษาเลยระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2557 
3.6 รายวิชา 459 479 การเดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพ กลุม 1 ของนักศึกษาจํานวน 17 ราย 

เน่ืองจากการสงผลการศึกษาเลยระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
รายวิชาที่  3.2-3.6 ไดผ านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา            

คณะศึกษาศาสตรครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 
4. คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 

2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 441 201 ภาษาจีนเบื้องตน 4 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิด
ความผิดพลาดในการกรอกคะแนน ซึ่ งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา               
คณะอักษรศาสตรครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558  

5. คณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน      
ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 516 493 การฝกงาน ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจาก
นักศึกษาขาดการฝกงานโดยไมย่ืนใบลาจึงรายงานผลการศึกษาคลาดเคลื่อน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก           
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 
คณะอักษรศาสตร และคณะวิทยาศาสตรแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2.4.2 รายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปของผูสําเร็จการศึกษา
หรือผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปการศึกษา 2557 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงาน ก.พ. ไดจัดทํารายงานผลการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป                      
ในปการศึกษา 2557 เพื่อสรรหาและบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ปริญญาตรี และปริญญาโท และไดแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานํารายงานดังกลาวไปใช
ประโยชนตอไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ได
พิจารณาแลวเห็นวา รายงานดังกลาวจะเปนประโยชนตอสถาบันอุดมศึกษาในการนําไปใชประกอบการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษา จึงไดแจงผลการสอบดังกลาวมายังมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อทราบ ทั้งน้ี ผลการสอบดังกลาวเปนผลสอบเฉพาะวิชาความสามารถทั่วไปตามเกณฑของสํานักงาน ก.พ. 
ควบกับวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษสําหรับผูที่มีความประสงคจะเขารับราชการเทาน้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษาหรือผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปการศึกษา 2557 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
15/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ไดรับทราบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ที่ประชุมมีขอเสนอแนะดังน้ี 
1. ควรจัดใหมีโครงการแนะแนวตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับผูที่กําลังจะสําเร็จ

การศึกษา เชน การเตรียมความพรอมสําหรับการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปเพื่อสรรหาและบรรจุ
บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน การเตรียมความพรอมสําหรับการศึกษาตอในประเทศ/
ตางประเทศ เปนตน โดยขอใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูริเริ่มโครงการดังกลาว ทั้งน้ี อาจพิจารณากําหนดไวใน
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

2. สําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปควรมีการพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาทักษะของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ความพรอมของอาจารยผูสอน อีกทั้งอาจมี
การแยกหองเรียนสําหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาแตกตางกันมาก โดยเนนการสอนใหตรงจุดเพื่อใหเกิด
ประโยชนกับนักศึกษาอยางสูงสุด  
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ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 รายงานการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา 

พิจารณาอนุมัติใหบุคลากรสายวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการและ
รายงานผลการไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา น้ัน 

บัดน้ี กองการเจาหนาที่ไดรายงานผลการอนุมัติใหบุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2557 ดังน้ี 

1. ผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ จํานวน 4 ราย คือ 
 อาจารย ดร.ประสิทธ์ิ เอื้อตระกูลวิทย คณะโบราณคดี 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 อาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
 ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป 

2. ผูรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นสุดการไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ จํานวน 1 ราย คือ  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ทั้งน้ี กรณีของอาจารยสมบัติ วงศอัศวนฤมล ซึ่งไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน

ความรูทางวิชาการในปการศึกษา 2552 ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553 และ              
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรัสสา คชาชีวะ ซึ่งไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการใน               
ปการศึกษา 2554 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555 ไดสงรายงานการเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.2 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

     
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1178/2558 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ไดแตงต้ัง 
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน 

ในการน้ี คณะกรรมการดังกลาวประสงคขอเรียนเชิญอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 
ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก เขารวมการประชุมในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
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สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เวลาประมาณ 13.00 น. เปนตนไป เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม         

พอลิเมอร ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร   
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ   * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนตุลาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกาญจน หงสศรีพันธ* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกาญจน หงสศรีพันธ* 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรินทร เฆษะปะบุตร 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรินทร เฆษะปะบุตร 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร* 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย เลิศวิจิตรจรัส* 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย เลิศวิจิตรจรัส* 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต 5. อาจารย ดร.สุดศิริ เหมศร ี
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร     
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 โดย 
มีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ   * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนตุลาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ . 2556 และใหนําเสนอ              
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ   * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกาญจน หงสศรีพันธ 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกาญจน หงสศรีพันธ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรินทร เฆษะปะบุตร* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรินทร เฆษะปะบุตร* 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร* 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย เลิศวิจิตรจรัส 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย เลิศวิจิตรจรัส 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต* 5. อาจารย ดร.สุดศิริ เหมศร*ี 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ บางย่ีขัน* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ บางย่ีขัน* 
2. อาจารย ดร.วรัญู พูลสวัสด์ิ* 2. อาจารย ดร.วรัญู พูลสวัสด์ิ* 
3. อาจารย ดร.สุจินันท มีไล 3. อาจารย ดร.สุจินันท มีไล 
4. อาจารย ดร.กัมปนาท ธาราภูม ิ 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโชวิศาล 
5. รองศาสตราจารยปทุมพร เมืองพระ 5. อาจารย ดร.ทักษวัน ทองอราม 
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โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 
 

สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข ดังน้ี  

1. ขอเปดรายวิชาใหมในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน วิชาเลือก กลุมวิชาจุลชีววิทยาทาง
อาหารจํานวน 1 รายวิชาคือรายวิชา 518 323 โปรไบโอติกสและพรีไบโอติกส 

2. ขอเปดรายวิชาใหมในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน วิชาเลือก กลุมวิชาจุลชีววิทยา
บริสุทธ์ิ จํานวน 1 รายวิชาคือรายวิชา 518 363 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับป พ.ศ. 2554 
 

สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ   * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค บุญหนุน* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค บุญหนุน* 
2. อาจารยพิพัฒน สุยะ* 2. อาจารยพิพัฒน สุยะ* 
3. ผูชวยศาสตราจารยบุญสง ชัยสิงหกานานนท 3. ผูชวยศาสตราจารยบุญสง ชัยสิงหกานานนท 
4. อาจารยคมกฤช อุยเต็กเคง 4. อาจารยคมกฤช อุยเต็กเคง 
5. อาจารยเอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท 5. อาจารยคงกฤช ไตรยวงค 
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โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.6 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป          

พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย
ประจําหลักสูตรดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ  * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.7 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป
ไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร
ดังน้ี  

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารยนาตยา  อยูคง* 1. อาจารยนาตยา  อยูคง* 
2. อาจารยตะวัน  วรรณรัตน* 2. อาจารยตะวัน  วรรณรัตน* 
3. ผูชวยศาสตราจารยสุวิดา  ธรรมมณีวงศ 3. ผูชวยศาสตราจารยสุวิดา  ธรรมมณีวงศ 
4. อาจารยสุภาภรณ  อัศวไชยชาญ 4. อาจารย ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ   * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *  หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

**  หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. รองศาสตราจารยพงษศิลป  อรุณรัตน* 1. รองศาสตราจารยพงษศิลป  อรุณรัตน* 
2. อาจารยบุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ* 2. อาจารยบุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ* 
3. อาจารยชาคริต  เฉลิมสุข 3. อาจารยกฤษณพงศ  ทัศนบรรจง 
4. อาจารยเอกวิทย ศรีสําอางค 4. อาจารยเอกวิทย ศรีสําอางค 
5. อาจารยสิปปวิชญ  กิ่งแกว 5. อาจารยสิปปวิชญ  กิ่งแกว 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารย ดร.กรรณิการ  สุธีรัตนาภิรมย* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ  สุธีรัตนาภิรมย*,** 
2. ผูชวยศาสตราจารยชวลิต  ขาวเขียว 2. ผูชวยศาสตราจารยชวลิต  ขาวเขียว 
3. อาจารยประอร  ศิลาพันธุ 3. อาจารยประอร  ศิลาพันธุ 
4. อาจารยผุสดี  รอดเจริญ* 4. อาจารย ดร.ผุสดี  รอดเจริญ*,** 
5. ศาสตราจารย ดร.มรว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสด์ิ 5. อาจารยนฤพล หวังธงชัยเจริญ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.9 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *  หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
14/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) 
ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.10 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 148 รายวิชา 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) 
ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
  

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวัฒน  ณัฐพูลวัฒน* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวัฒน  ณัฐพูลวัฒน* 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนฤดี  สุขมา* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนฤดี  สุขมา* 
3. ผูชวยศาสตราจารยนุชนาฏ  กิจเจริญ* 3. ผูชวยศาสตราจารยนุชนาฏ  กิจเจริญ* 
4. รองศาสตราจารย ดร.จันคนา  บูรณะโอสถ 4. รองศาสตราจารย ดร.จันคนา  บูรณะโอสถ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา  เผาทองจีน 5. อาจารย ดร.ปยะนุช  จงสมัคร 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ   * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
14/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.12 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ   * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารย ดร.อุรปรีย  เกิดในมงคล* 1. อาจารย ดร.อุรปรีย  เกิดในมงคล* 
2. อาจารย ดร.อารยา  ผลธัญญา* 2. อาจารยวนัญญา  แกวแกวปาน* 
3. ผูชวยศาสตราจารยสุรีรัตน  บุรณวัณณะ 3. ผูชวยศาสตราจารยสุรีรัตน  บุรณวัณณะ 
4. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  กาญจนาภรณ 4. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  กาญจนาภรณ 
5. อาจารยออยทิพย  สินธุยนต 5. อาจารยออยทิพย  สินธุยนต 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารยนาตยา  อยูคง* 1. อาจารยนาตยา  อยูคง* 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน* 
3. ผูชวยศาสตราจารยวันชัย  สีลพัทธกุล* 3. ผูชวยศาสตราจารยวันชัย  สีลพัทธกุล 
4. ผูชวยศาสตราจารยภัธทรา  โตะบุรินทร 4. ผูชวยศาสตราจารยภัธทรา  โตะบุรินทร 
5. อาจารยจรัส  ประจันพาณิชย 5. ผูชวยศาสตราจารยกานดาวัลย  คุณานนทวิทยา 
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โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
14/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป 

พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวนํ้า ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเพิ่มเงื่อนไขใน
รายวิชา จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 711 352 สัมมนา  

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวนํ้า ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.14 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ   * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารยศุภชัย  ตะวิชัย* 1. อาจารย ดร.สิริชญา  คอนกรีต 
2. อาจารยมนทรัตม  พิทักษ* 2. อาจารยมนทรัตม  พิทักษ* 
3. อาจารยวิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน 3. อาจารยวิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน* 
4. อาจารยนันทวัลย  สุนทรภาระสถิตย 4. อาจารยปวริส  มินา 
5. อาจารยวิมลศิริ  กลิ่นบุบผา 5. อาจารยฉายสิริ  พัฒนถาวร 
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โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
14/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
 ไมม ี

 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม 
ระเบียบวาระท่ี   4.1.3.1 โครงการเปดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 

 

สรุปเรื่อง 
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและ

การจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ในลักษณะโครงการ
พิเศษ โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษา        
ปละ 15 คน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษครั้งที่ 
5/2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร  

ทั้งน้ี หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบการ ดําเนินการโครงการหลักสูตร                  
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย (หลักสูตร              
พหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม   พ.ศ. 2558) ในลักษณะโครงการพิเศษ ตามโครงการที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ และ
ให นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป ทั้ ง น้ี ไมกอนวันที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมั ติหลักสูตร                   
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย (หลักสูตร            
พหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ซึ่งเปนหลักสูตรที่ดําเนินการในลักษณะโครงการปกติ 
 อน่ึง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยขอปรับกําหนดเปดสอนเปน “ต้ังแตภาคการศึกษาตน                 
ปการศึกษา 2559 เปนตนไป” 

 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปดหลักสูตร 
 ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 ขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการสอบในโครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาใน

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ ประจําปการศึกษา 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ไดใหความ
เห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําปการศึกษา 2559 ไปแลวน้ัน 

เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพดีและเปนไปตามเปาหมายการรับเขาศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงประสงคขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการสอบในโครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษา
ในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ 
ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร และสาขาวิชาวัสดุ        
ข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี ดังน้ี 

 

กําหนดการเดิม กําหนดการท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

รับสมัคร สอบ
ขอเขียน 

สอบ
สัมภาษณ 

ประกาศ
รายชื่อ 

รับสมัคร สอบ
ขอเขียน 

สอบ
สัมภาษณ 

ประกาศ
รายชื่อ 

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
2558 

กันยายน 
2558 

ตุลาคม 
2558 

ตุลาคม 
2558 

กันยายน-
ตุลาคม 
2558 

พฤศจิกายน 
2558 

พฤศจิกายน 
2558 

ธันวาคม 
2558 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดการสอบในโครงการ 
สอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุ
พอลิเมอร และสาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.2 การสอบและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ

ภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพไดรับอนุมัติใหดําเนินการจัดการสอบและ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ โดยการรับตรง ต้ังแตปการศึกษา 2545 
เปนตนมา น้ัน  
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ในการน้ี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคเสนอขออนุมัติดําเนินการจัดการ
สอบและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2559 โดยมีวิธีการดังน้ี 

1. กําหนดรับนักศึกษาตามโครงการจํานวน 120 คน แบงวิธีการรับออกเปน 2 กลุม คือ 
กลุมที่ 1 การคัดเลือก จํานวน 45 คน 

 โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ จํานวนรับประมาณ 25 คน 
 โครงการนักเรียนผูมีประวัติดีเดนทางศิลปะ จํานวนรับประมาณ 20 คน 

กลุมที่ 2 การสอบตรง จํานวน 75 คน 
 ประเภททั่วไปทุกกลุมวิชาเอก จํานวนรับประมาณ 55 คน 

(กลุมวิชาเอกจิตรกรรม กลุมวิชาเอกประติมากรรม 
กลุมวิชาเอกภาพพิมพ กลุมวิชาเอกศิลปะไทย 
กลุมวิชาเอกสื่อผสม และกลุมวิชาเอกทฤษฎีศิลป) 

 ประเภททั่วไป กลุมวิชาเอกทฤษฎีศิลป จํานวนรับประมาณ 10 คน 
 ประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก จํานวนรับประมาณ 10 คน 

2. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพจัดการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดราชบพิธ 
ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ จํานวน 4 รายวิชา ประกอบดวย 

 วิชาวาดเสน 
 วิชาสรางสรรค 
 วิชาองคประกอบศิลป 
 วิชาความรูทั่วไป 

3. กําหนดวันเวลาสอบในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 และประกาศผลสอบในวันที่ 25 
มกราคม 2559 

ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามอัตราเดิมที่เคยกําหนด
ไวในปการศึกษา 2558 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการสอบและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน                
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 ตามที่                    
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมไดมอบหมายใหกองแผนงานจัดทําหลักเกณฑ/ข้ันตอน/วิธีการ  ในการ
ดําเนินการจัดสอบและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะวิชาตางๆ แลวแจงใหทุกคณะวิชาดําเนินการตาม
หลักเกณฑ/ข้ันตอน/วิธีการที่กําหนด เพื่อใหเปนแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย พรอมทั้งมอบหมายให 
กองแผนงานตรวจสอบความถูกตองของโครงการรับนักศึกษาของทุกคณะวิชาใหเปนไปตามแผนการรับ
นักศึกษา กอนเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป  
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.3 การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจําป
การศึกษา 2559 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และเห็นชอบใหสถาบันการศึกษารับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยการ
ใชคะแนนสอบวัดความรูของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) (GAT/PAT) และ
วิชาสามัญ 9 วิชา ซึ่งสามารถดําเนินการได 2 ระบบ คือ ระบบรับตรงและระบบรับกลาง น้ัน 

ในการน้ี คณะโบราณคดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน         
คณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2559 โดยจะคัดเลือกบุคคลที่มีความสนใจและต้ังใจจริงเขา
ศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ตามวัตถุประสงคและปรัชญาในการผลิตบัณฑิตของคณะโบราณคดี ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 
จํานวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการรับตรง ปการศึกษา 2559 กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมด 7 สาขาวิชา จํานวน      
150 คน ดังน้ี 

(1)  สาขาวิชาโบราณคดี  จํานวน  20  คน 
(2)  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  จํานวน  20  คน 
(3)  สาขาวิชามานุษยวิทยา   จํานวน  20  คน 
(4)  สาขาวิชาภาษาไทย   จํานวน  30  คน 
(5)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   จํานวน  25  คน 
(6)  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส   จํานวน  20  คน 
(7) สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถ่ิน จํานวน  15  คน 

2. โครงการผูมีความสามารถพิเศษดานวัฒนธรรมทองถ่ิน ดนตรีไทย หรือขับรองเพลงไทย
เดิม หรืออักษรโบราณทองถ่ิน ปการศึกษา 2559 กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมด 3 สาขาวิชา จํานวน 20 คน ดังน้ี 

(1)  สาขาวิชาโบราณคดีรับผูมีความสามารถพิเศษดานวัฒนธรรมทองถ่ิน (มัคคุเทศก
ทองถ่ิน ประวัติศาสตร-วัฒนธรรมทองถ่ิน) จํานวน 5 คน 

(2)  สาขาวิชาภาษาไทยรับผูมีความสามารถพิเศษดานดนตรีไทย หรือขับรองเพลงไทย
เดิม หรืออักษรโบราณทองถ่ิน จํานวน 10 คน  

(3) สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถ่ินรับผูมีความสามารถพิเศษดานวัฒนธรรมทองถ่ิน 
(มัคคุเทศกทองถ่ิน ประวัติศาสตร-วัฒนธรรมทองถ่ิน) จํานวน 5 คน 
 ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวทั้ง 2 โครงการแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี 
โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2559 ตามทีค่ณะโบราณคดีเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
โครงการตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี   4.1.5.4 โครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(นานาชาติ) เริ่มเรียนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 โดยวิธีรับตรง 

       
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ไดเห็นชอบ
ใหคณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) รวมกับ Vatel International Business School สาธารณรฐัฝรั่งเศส น้ัน 

ในการน้ี คณะวิทยาการจัดการประสงคดําเนินโครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน             
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(นานาชาติ) เริ่มเรียนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 โดยวิธีรับตรง โดยดําเนินการจัดสอบจํานวน 2 
รอบ กําหนดรับนักศึกษาจํานวน 120 คน 
 ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน       
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(นานาชาติ) เริ่มเรียนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 โดยวิธีรับตรง ตามที่คณะวิทยาการจัดการเสนอ 
และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการคณะวิทยาการจัดการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารจัดการคณะที่เปนหนวยงานในกํากับและ
คณะที่เปนสวนราชการซึ่งมีสวนงานเปนหนวยงานในกํากับ พ.ศ. 2547 ขอ 5 กําหนดใหคณะที่เปนหนวยงาน
ในกํากับของมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย 

1. อธิการบดี ประธาน 
2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเสนอช่ือ กรรมการ 

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

ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเน่ือง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจํา    
คณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เห็นชอบใหเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 3 
ราย ดังน้ี 
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1. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ  บุณยเกียรติ 
2. ศาสตราจารยพิเศษพิสิฐ  เจริญวงศ 
3. รองศาสตราจารย ดร.สากล  จริยวิทยานนท 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการแตง ต้ังคณะกรรมการอํานวยการ                  
คณะวิทยาการจัดการตามขอ 5 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารจัดการคณะที่เปน
หนวยงานในกํากับและคณะที่เปนสวนราชการซึ่งมีสวนงานเปนหนวยงานในกํากับ พ.ศ. 2547 ประกอบดวย 

1. อธิการบดี ประธาน 
2. ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ  บณุยเกียรติ กรรมการ 
3. ศาสตราจารยพิเศษพิสิฐ  เจริญวงศ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.สากล  จริยวิทยานนท กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการและเลขานุการ 

 ทั้งน้ี ประธานมอบหมายใหคณบดีคณะวิทยาการจัดการตรวจสอบความถูกตองของประวัติ
และผลงานของผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยใหเปนปจจุบัน โดยเฉพาะรายละเอียดในสวนของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ พรอมทั้งจัดรูปแบบใหเปนไปตามแบบฟอรมเดียวกัน กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.2 การแตงต้ังกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 

ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพ่ือสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 976/2555 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 แตงต้ัง         
รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 4 ป ต้ังแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 เปนตนไป น้ัน 

เน่ืองจากรองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ จะครบวาระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
วิทยาลัยนานาชาติ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ขอ 6 กําหนดใหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา        
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีกอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 240 วัน และขอ 8 กําหนดให
สภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการ โดยประกอบดวย 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ประธานกรรมการ 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน กรรมการ 
3. คณบดีของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน กรรมการ 
4. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 จากรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่คณะเสนอมา จํานวน 1 คน 
5. ผูแทนบุคลากรของคณะ จํานวน 1 คน กรรมการ 
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และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหา  
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 กําหนดใหการเลือกต้ัง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ จากผูไดรับการเสนอช่ือและ
จากผูสมัครเขารับการเลือกต้ังตามขอ 4 ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ประกอบดวย 

(1) คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณบดี จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ 

(2) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ือ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี 

(3) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทคณาจารยประจํา ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี 

(4) เลขานุการคณะ ทําหนาที่เลขานุการ หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือ            
ผูที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะเปนบุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน            
ทําหนาที่เลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวยก็ได โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี 

การไดมาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) สําหรับคณะที่มีทั้งคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการบริหารคณะ ใหการเสนอช่ือกรรมการตามวรรคหน่ึง จะตองไดรับการเสนอช่ือจากการประชุม
รวมกันของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ โดยคํานึงถึงความมีสวนไดสวนเสียทั้ง
ทางตรงและทางออมของผูที่ไดรับการเสนอช่ือดวย 

ในการน้ี กองการเจาหนาที่จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแตงต้ังกรรมการเลือกต้ัง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ เฉพาะขอ (1) เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ 
พ.ศ. 2558 ขอ 6 (1) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณบดีคณะดุริยางคศาสตรเปนประธาน
กรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของ
คณะ ตามขอ 6 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหา            
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 เพื่อสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ และใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.2.3 การแตงต้ังกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 
ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพ่ือสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1187/2555 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555 แตงต้ัง         
อาจารยมานพ เอี่ยมสะอาด ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป ต้ังแตวันที่ 9 กันยายน 2555 เปนตนไป น้ัน 

เน่ืองจากอาจารยมานพ เอี่ยมสะอาด จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ขอ 6 กําหนดใหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา        
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีกอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 240 วัน และขอ 8 กําหนดให
สภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการ โดยประกอบดวย 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ประธานกรรมการ 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน กรรมการ 
3. คณบดีของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน กรรมการ 
4. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 จากรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่คณะเสนอมา จํานวน 1 คน 
5. ผูแทนบุคลากรของคณะ จํานวน 1 คน กรรมการ 
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหา    

ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 กําหนดใหการเลือกต้ัง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ จากผูไดรับการเสนอช่ือและ
จากผูสมัครเขารับการเลือกต้ังตามขอ 4 ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ประกอบดวย 

(1) คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณบดี จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ 

(2) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ือ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี 

(3) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทคณาจารยประจํา ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี 

(4) เลขานุการคณะ ทําหนาที่เลขานุการ หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือ            
ผูที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะเปนบุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน            
ทําหนาที่เลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวยก็ได โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี 

การไดมาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) สําหรับคณะที่มีทั้งคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการบริหารคณะ ใหการเสนอช่ือกรรมการตามวรรคหน่ึง จะตองไดรับการเสนอช่ือจากการประชุม
รวมกันของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ โดยคํานึงถึงความมีสวนไดสวนเสียทั้ง
ทางตรงและทางออมของผูที่ไดรับการเสนอช่ือดวย 
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ในการน้ี กองการเจาหนาที่จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแตงต้ังกรรมการเลือกต้ัง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะขอ (1) เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 
ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 (1) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณบดีคณะวิทยาการจัดการเปนประธาน
กรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของ
คณะ ตามขอ 6 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหา           
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 เพื่อสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.4 การแตงต้ังกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 

ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพ่ือสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1290/2555 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 แตงต้ัง         
รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 
ป ต้ังแตวันที่ 9 กันยายน 2555 เปนตนไป น้ัน 

เน่ืองจากรองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี                
คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ขอ 6 กําหนดใหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา        
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีกอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 240 วัน และขอ 8 กําหนดให
สภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการ โดยประกอบดวย 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ประธานกรรมการ 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน กรรมการ 
3. คณบดีของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน กรรมการ 
4. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 จากรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่คณะเสนอมา จํานวน 1 คน 
5. ผูแทนบุคลากรของคณะ จํานวน 1 คน กรรมการ 
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหา    

ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 กําหนดใหการเลือกต้ัง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ จากผูไดรับการเสนอช่ือและ
จากผูสมัครเขารับการเลือกต้ังตามขอ 4 ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ประกอบดวย 



 24 

(1) คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณบดี จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ 

(2) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ือ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี 

(3) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทคณาจารยประจํา ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี 

(4) เลขานุการคณะ ทําหนาที่เลขานุการ หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือ            
ผูที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะเปนบุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน            
ทําหนาที่เลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวยก็ได โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี 

การไดมาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) สําหรับคณะที่มีทั้งคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการบริหารคณะ ใหการเสนอช่ือกรรมการตามวรรคหน่ึง จะตองไดรับการเสนอช่ือจากการประชุม
รวมกันของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ โดยคํานึงถึงความมีสวนไดสวนเสียทั้ง
ทางตรงและทางออมของผูที่ไดรับการเสนอช่ือดวย 

ในการน้ี กองการเจาหนาที่จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแตงต้ังกรรมการเลือกต้ัง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เฉพาะขอ (1) เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ 
พ.ศ. 2558 ขอ 6 (1) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสารเปนประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 
ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ตามขอ 6 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 เพื่อ         
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การปฏิบัติหนาท่ีของอาจารย

ผูสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตในการสงเกรดออนไลน ผาน
ระบบบริการการศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบบริการการศึกษาในสวนของการสงเกรดออนไลน เพื่อให
การบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน น้ัน 
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ในการน้ี กองบริการการศึกษาไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การปฏิบัติ
หนาที่ของอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตในการสงเกรดออนไลน ผานระบบบริการ
การศึกษา โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการ
แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การปฏิบัติหนาที่ของอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตในการสงเกรด
ออนไลน ผานระบบบริการการศึกษา โดยมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาเกี่ยวกับระบบการ
รักษาความปลอดภัย กระบวนการทํางาน (Work Flow) ใหชัดเจน รวมถึงพิจารณาการใหสิทธ์ิกับเจาหนาที่
ของคณะวิชาที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยผูสอนใหดําเนินการดังกลาวแทน และใหนําเสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณาอีกครั้ง 
 ทั้งน้ี หากคณะวิชามีขอเสนอแนะเพิ่มเติมขอใหสงขอมูลไปยังกองบริการการศึกษาเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงระบบตอไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจําปการศึกษา 2557 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 ไดรับทราบตามที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ กําหนดวันเสด็จฯ แทน
พระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 
2557 จํานวนประมาณ 7,300 คน ในวันจันทรที่  21 ธันวาคม 2558 ทั้งชวงเชาและชวงบาย ณ อาคาร                 
ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง         
สนามจันทร จังหวัดนครปฐม น้ัน 

เพื่ อ ใหการฝ กซอมและรับพระราชทานปริญญาบัตร เปนไปดวยความเรียบรอย               
กองกิจการนักศึกษาจึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําปการศึกษา 2557 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่ อง กําหนดรายวิชาเรียน                  
ภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบั ติการระดับบัณฑิตศึกษาและระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ท่ีใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมี
ราคาสูง และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชา
เรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะ
โครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ 
ท่ีใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีราคาสูง 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชา
เรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง 
(ฉบับที่ 13) ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2558 โดยกองนิติการไดใหความเห็นวา เน่ืองจากการอางอํานาจตามกฎหมายที่จะออกประกาศตาม 
(ราง) ประกาศดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไป ทําใหการกําหนดรายวิชาตางๆ ตาม (ราง) ประกาศดังกลาวไม
สอดคลองกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน จึงเห็นสมควรใหบัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมการกําหนดรายวิชา
แยกตามโครงการตางๆ น้ัน 

ในการน้ี กองนิติการไดดําเนินการตรวจสอบและปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษาและระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ที่ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือ
ภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ที่ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุ
สิ้นเปลืองที่มีราคาสูง  

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือ
ภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 
โครงการพิเศษ ที่ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ ที่ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และ
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ ที่ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง และ
ใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการปรับแกไขประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ พรอมทั้งอยูระหวางการดําเนินการเพื่อออกประกาศกําหนดรายวิชาเรียน
ภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง น้ัน 

ในการน้ี เพื่อใหการบังคับใชประกาศเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย กองนิติการไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ  ซึ่งผานการพิจารณาจาก          
บัณฑิตวิทยาลัยแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ และใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตาง  ๆ

ไมม ี
   
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การพัฒนาอันดับของมหาวิทยาลัยศิลปากรใน QS Rankings 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ไดรับทราบ
รายงานความคืบหนาแผนพัฒนาอันดับมหาวิทยาลัยศิลปากรและมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
พิจารณาการบูรณาการศาสตรและศิลปดานหลักสูตร/สาขาวิชา เพื่อพัฒนาสูการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยทีม่ี
ความเปนเลิศในดานดังกลาวตอไป น้ัน 
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ในการน้ี ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดรายงานผลการดําเนินการพัฒนาอันดับของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรใน QS Rankings ดังน้ี 

1. เพื่อใหสอดคลองกับองคประกอบของคณะวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัย เห็นควร ให
เปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดจาก “การเขาสูอันดับ Overall Rankings (QS University Ranking และ QS University 
Ranking: Asia)” เปน “การเพิ่มจํานวนสาขาวิชาที่ติดอันดับ Top 5 ใน Subject Ranking ของประเทศ” 

2. การพิจารณาอันดับ Subject Ranking ของแตละสาขาวิชา QS ใหคานํ้าหนักของแตละ
องคประกอบตางกัน ทําใหการพัฒนาอันดับของแตละสาขามีแนวทางที่แตกตางกัน เชน รายวิชาในสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองพัฒนาในสวนของ Paper per Faculty และ H-Index ในขณะที่รายวิชาใน
สาขาศิลปะตองเนนในเรื่องของการพัฒนาในสวนของ Academic Reputation และ Employer Reputation 

3. จากการดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องมือวิเคราะหฐานขอมูล SCOPUS (SciVal) 
และระบบประเมินคะแนนที่ไดพัฒนาข้ึน ทําใหมหาวิทยาลัยมีวงจรการพัฒนาและระบบที่พรอมจัดอบรม
เผยแพรใหแตละคณะวิชา โดยจะดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม เพื่อทํา
ความเขาใจในระบบและดําเนินการรางแผนพัฒนาสําหรับแตละสาขาวิชา 

4. การพัฒนาทั้งในสวนของงานวิจัยและช่ือเสียงตองใชเวลากอนจะเห็นผลจากการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา จึงอาจทําใหยังไมเห็นผลในสวนของ Ranking ในการจัดอันดับของ QS ที่จะ
เผยแพรในชวงเดือนพฤษภาคม 2559 เน่ืองจากการจัดอันดับดังกลาวจะใชขอมูลป พ.ศ. 2558 แตอยางไรก็ตาม 
มหาวิทยาลัยจะมีการประเมินตนเองทุกๆ 3 เดือน ตามแผนพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจทําใหเห็นผลได 
และคาดวาจะเห็นผลของการพัฒนาในการจัดอันดับของ QS ที่จะเผยแพรในชวงเดือนพฤษภาคม 2560 

ทั้งน้ี ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับตัวช้ีวัดจากอันดับใน 
Overall Rankings ไปเปนจํานวนสาขาวิชาที่ติดอันดับใน Subject Rankings ของประเทศ พรอมทั้งปฏิทิน
กําหนดการดําเนินงานแผนพัฒนา Ranking และปฏิทินการประเมินตนเอง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหปรับตัวช้ีวัดจาก “อันดับใน Overall Rankings” 
เปน “จํานวนสาขาวิชาที่ติดอันดับใน Subject Rankings ของประเทศ” และใหความเห็นชอบปฏิทิน
กําหนดการดําเนินงานแผนพัฒนา Ranking และปฏิทินการประเมินตนเอง และใหนําเสนอคณะทํางานเพื่อการ
เขาสูการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Ranking) กอนนําเสนอที่ประชุมระดมความคิดเห็น               
สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) ระหวางวันที่ 26-27 กันยายน 2558 พิจารณาตอไป 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 (ราง) ปฏิทินและ (ราง) แผนปฏิทินปฏิบัติการการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. 

และคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 
 เพื่อใหการดําเนินงานการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 
พ.ศ.  2559 เปนไปดวยความเรียบรอยและตอเ น่ือง งานการประชุมไดจัดทํา  (ราง) ปฏิทินและ                 
(ราง) แผนปฏิทินปฏิบัติการการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2559 
เสนอที่ประชุมพิจารณา 
  



 29 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ปฏิทินและ (ราง) แผนปฏิทิน
ปฏิบัติการการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2559  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 รายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 2 ของ                    

ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป ไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการในโครงการเขียนหนังสือวิชาการเรื่อง “การออกแบบนิเทศศิลป” เพื่อ
ใชในการเรียนการสอนและขอตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 น้ัน 

ในการน้ี ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลปครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2558 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 แผนการจัดการความรูคณะวิชา/หนวยงาน และรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนการจัดการความรูคณะวิชา/หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2557/
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 2557/ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหสอดคลองตามแผนกลยุทธแผนการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557/ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกํากับติดตามการดําเนินการ
จัดการความรูของคณะวิชา/หนวยงานในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน น้ัน 

เพื่อใหการกํากับติดตามการดําเนินการจัดการความรูของคณะวิชา/หนวยงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน องคประกอบที่ 5 (การบริหารจัดการ) 
ตัวบงช้ีที่ 5.1 (การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
สถาบัน) เกณฑ 5 (การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู
ตามระบบ) สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดรายงานแผนการจัดการความรูคณะวิชา/หนวยงาน และ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูคณะวิชา/หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2557                      
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(1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) /ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 
รอบ 12 เดือน โดยจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแผนการจัดการความรูคณะวิชา/หนวยงาน 
และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูคณะวิชา/หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2557/
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.5 รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรและระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2557 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2557 ระดับหลักสูตร ระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2558 และระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา 
ระหวางวันที่ 17 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558 น้ัน 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน องคประกอบที่ 5 (การบริหารจัดการ) ตัวบงช้ีที่ 5.3 (ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ) เกณฑ 4 (นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการ
ระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา) สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดรายงานผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2557 ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป 
 ทั้งน้ี รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดขอความรวมมือใหคณะวิชาที่มีหลักสูตร
ถึงกําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรแตไมประสงคที่จะปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการปดหลักสูตรเพื่อให
การบริหารงานหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยหากคณะวิชาไม
ดําเนินการปดหลักสูตรจะสงผลกระทบตอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและนักศึกษาที่
คงคางในหลักสูตร ซึ่งจะทําใหไมมีหลักสูตรรองรับสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรน้ัน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.6 ความคืบหนาของการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2560-2574 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ไดรับทราบความ
คืบหนาการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2573 ทั้งน้ี มอบหมายให               
กองแผนงานระบุหมายเลขขอของสวนที่ 2 ประเด็น SWOT มหาวิทยาลัยศิลปากรตามเอกสารการจัดลําดับ
ความสําคัญประเด็น SWOT ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแยกตามตัวอักษร คือ S W O T ลงในแบบฟอรม
การจัดลําดับความสําคัญประเด็น SWOT ของมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากน้ี ที่ประชุมมอบหมายให            
ศูนยคอมพิวเตอรดําเนินการตามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตอบแบบสํารวจออนไลนของการจัดลําดับ
ความสําคัญประเด็น SWOT โดยใหแสดงผลสรุปของการจัดลําดับใหผูตอบแบบสํารวจทราบไดทันทีหลังจากที่
ตอบแบบสํารวจเรียบรอยแลว และขอใหคณบดีคณะวิชา/ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก แจงใหบุคลากรเรง
ตอบแบบสํารวจผานชองทางใดชองทางหน่ึงใหทันภายในเวลาที่กําหนด น้ัน 

ในการน้ี คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดประชุมระดมความคิดเห็น
ผูบริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิชา/หนวยงาน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เพื่อ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  ระยะ 15 ป             
พ.ศ. 2559-2573 ซึ่งมีขอคิดเห็นที่แตกตางกันของวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และคานิยมองคกร ดังน้ี 

 
ระยะเวลา กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 

วิสัยทัศน 

5 ป 
(พ.ศ. 2559-2563) 

ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค 

โดยการบูรณาการศาสตรและศิลป 

รูจักตัวตน 
 

มหาวิทยาลัยที่มุงความเปนเลิศ 
ดานการสรางสรรคสูเศรษฐกิจ 

10 ป 
(พ.ศ. 2564-2568) 

ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค 
ระดับเอเซีย 

หาแนวทางแกปญหา เปนศูนยกลางดานการสรางสรรค 
ศิลปวิทยาการแหงอาเซียน 

15 ป 
(พ.ศ. 2569-2573) 

ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค 
ระดับโลก 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เปนมหาวิทยาลัยแหงความสุข 

เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานการ
สรางสรรคอยางยั่งยืนระดับโลก 

พันธกิจ 

5 ป 
(พ.ศ. 2559-2563) 

1. พัฒนาและถายทอดความรู เพ่ือเสริมสรางบุคคล
ใหมีความรูในวิชาชีพชั้นสูงมีอัตลักษณศิลปากร 
เปนพลเมืองโลกเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

2. คนควา วิจัย และสรางสรรคผลงานทางวิชาการ
และวิชาชีพ  สรางนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
และความ สามารถในการแขงขันในระดับ
นานาชาติ 

3. นําองคความรูทั้งศาสตรและศิลปใหบริการทาง
วิ ช า ก า ร แก สั ง ค ม  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม มู ล ค า ใ ห แ ก
อุตสาหกรรมสินคาและบริการ เสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. เปนศูนยรวมองคความรูดานศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ สืบสาน สรางสรรคให
เปนที่ประจักษในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

1. คนพบอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่มี
ความสุข และถายทอดความสุขแก
ผูเรียนและสังคม 

1. พัฒนาและถายทอดความรู เพ่ือ
เสริมสรางบุคคลใหมีความรูใน
วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง  มี ส ติ ป ญ ญ า 
ความคิด และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

2. คนควา วิจัย และสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
เพ่ือประโยชนตอชุมชน สังคม 
และประเทศชาต ิ

3. นําองคความรู ผลงานวิจัยและ
สรางสรรคใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม เพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชน และพัฒนา
ศักยภาพในการแขงขัน 
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ระยะเวลา กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 

4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อันดีงามทั้งในระดับทองถิ่นและ
ระดับชาต ิ

10 ป 
(พ.ศ. 2564-2568) 

2. สรางเปาหมายความสําเร็จที่ GNH 
แทนที่ GNP 

1. พัฒนาและถายทอดความรู เพ่ือ
เสริมสรางบุคคลใหมีความรูใน
วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง  มี ส ติ ป ญ ญ า 
ความคิด และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

2. คนควา วิจัย และสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
เพ่ือประโยชนตอชุมชน สังคม 
และประเทศชาต ิ

3. สงเสริม สรางเครือขาย สราง
อง ค ค ว าม รู  นํ า อ งค ค ว าม รู 
ผล ง านวิ จัย และสร า ง สร รค
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
เพ่ือเส ริมสรา งความเขมแข็ ง
ใหแกชุมชน และพัฒนาศกัยภาพ
ในการแขงขัน 

4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อันดีงามทั้งในระดับอาเซียน 

15 ป 
(พ.ศ. 2569-2573) 

3. สรางกลไกการเผยแพรองคความรูแก
พลเมืองโลก 

1. พัฒนาและถายทอดความรู เพ่ือ
เสริมสรางบุคคลใหมีความรูใน
วิ ช า ชี พชั้ น สู ง  มี ส ติ ปญญ า 
ความคิด และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

2. คนควา วิ จัย และสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
เพ่ือประโยชนตอชุมชน สังคม 
และประเทศชาต ิ

3. สงเสริม สรางเครือขาย สราง
อง ค ค ว าม รู  นํ า อ งค ค ว าม รู 
ผล ง านวิ จัย และสร า ง สร รค
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
เพ่ือเส ริมสรา งความเขมแข็ ง
ใหแกชุมชน และพัฒนาศักยภาพ
ในการแขงขัน 

4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อันดีงามทั้งในระดับโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร 

5 ป 
(พ.ศ. 2559-2563) 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 สรางองคกรที่เขมแข็ง

รองรับการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก 

1.1 หารายไดเพ่ิมจากการบริการวิชาการและ

วิจัย 

1.2 วางระบบบริหารจัดการภายในใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

1.3 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรเพ่ือรองรับ    

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

สํ า ร ว จแ ละ ป รั บแ ก ก ล ไ กที่ ทํ า ใ ห
มห า วิ ท ย า ลั ย ไม มี ค ว าม สุ ข  แ ล ะ
ปรับเปลี่ยนให เปนกลไกสรา งสรรค
ความสุขโดยใชมรรค 8 เปนแนวทาง 

- 

10 ป 
(พ.ศ. 2564-2568) 

พัฒนาระบบและกลไกใหสอดคลองกับ
ความเปนมหาวิทยาลัยแหงความสุข 

- 

15 ป 
(พ.ศ. 2569-2573) 

ทําใหพลเมืองโลกมีความสุข - 
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ระยะเวลา กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 

1.4 พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอความเปน

นานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 สรางบัณฑิตที่มีความ        

โดดเดน รองรับทิศทางการพัฒนาประเทศและมี

ความเปนนานาชาต ิ

2.1 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของตลาดทั้งในระดับชาติและนานาชาติรองรับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศทั้งในระดับปริญญาและมิใช

ปริญญา  

2.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม

พัฒนานักศึกษาทั้ งในเชิงวิชาการ วิชาชีพ และ

ทักษะในศตวรรษที่  21 เพ่ือพัฒนาผู เรียนใหมี

ความรูความสามารถ ความคิดสรางสรรค และ    

อัตลักษณศิลปากร 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 เปนผูนําดานการออกแบบ 

และศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาต ิ

3.1 อนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกตใชเพ่ือรักษา

คุณคาและเพ่ิมมูลคาในระดับชาติและนานาชาต ิ

3.2 พัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ สืบสาน สรางสรรคใหเปนที่ประจักษใน

ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

ประเด็นยุทธศาสตร 4 วิจัยออกแบบและสรางสรรค 

สรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 

4.1 พัฒนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และ

นวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและความสามารถใน

การแขงขันในระดับนานาชาต ิ

ประเด็นยุทธศาสตร 5 บริการวิชาการ 

5.1 ใหบริการองคความรูทั้งศาสตรและศิลปเพ่ือ

เพ่ิมมูลคาใหแก อุตสาหกรรมสินคาและบริการ 

เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และพัฒนา

คุณภาพชีวิต ที่สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย   

คานิยมองคกร  (Core Value) 

5 ป 
(พ.ศ. 2559-2563) 

TEAM-SU 
T = Transparency มีความโปรงใส 
E = Excellence มุงเนนความเปนเลิศการบูรณาการ

ศาสตรและศิลป 
A = Amicability มีความเปนกัลยาณมิตร 
M = Moral Courage มีความกลาหาญทาง

จริยธรรม 
S = Spirit มีจิตวิญญาณความเปนศิลปากร 
U = Unity มีความเปนหนึ่งเดียว 

HIM 
H = Happiness มีความสุข 
I  = Intelligence มีความฉลาด            

มีไหวพริบ 
M = Moral Courage มีความกลาหาญ

ทางจริยธรรม 
 

- 

10 ป 
(พ.ศ. 2564-2568) 

- 

15 ป 
(พ.ศ. 2569-2573) 

- 
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ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 3/2558 เมื่อ        
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ไดพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และคานิยมองคกร 
ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป ที่ไดจากการระดมความคิดเห็นผูบริหารมหาวิทยาลัยและ
คณะวิชา/หนวยงาน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมไดมีขอคิดเห็นตางๆ 
และเห็นควรนําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และคานิยมองคกร พรอมทั้งการปรับชวง
ระยะเวลาดําเนินการจากป พ.ศ. 2559-2573 เปน พ.ศ. 2560-2574 เพื่อใหสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. วิสัยทัศน 
- มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคและสรางสุข 

2. พันธกิจ  
2.1 พัฒนาและถายทอดความรู เพื่อเสริมสรางบุคคลใหมีความรูในวิชาชีพช้ันสูง มี       

อัตลักษณศิลปากร เปนพลเมืองโลกเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
2.2 คนควา วิจัย และสรางสรรคผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ สรางนวัตกรรม เพื่อ

สรางมูลคาเพิ่มและความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ 
2.3 นําองคความรูทั้งศาสตรและศิลปใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อเพิ่มมูลคาใหแก

ผลิตผลทางภูมิปญญา เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.4 เปนศูนยรวมองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ สืบสาน สรางสรรคให

เปนที่ประจักษในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2.5 สรางองคกรตนแบบแหงความสุข ภายใตความสมดุล มั่นคง ย่ังยืน 

3. ประเด็นยุทธศาสตร 
3.1 พัฒนาและบริหารจัดการองคกรสูองคกรแหงความสุข  

3.1.1 การพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ (ออกนอกระบบ โครงสราง บุคลากร เงิน
สวัสดิการ ระเบียบ เทคโนโลยี) 

3.1.2 สรางองคกรแหงความสุข 
3.1.3 สรางและเผยแพรช่ือเสียง/ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

- เผยแพรตัวช้ีวัดองคกรแหงความสุข 
- สรางมาตรฐานในการประกันคุณภาพดานศิลปะและการออกแบบ 

3.2 นําองคความรูที่เขมแข็ง ไปสูการพัฒนาและแกไขปญหาของประเทศอยางสมดุล 
3.2.1 องคความรูดานวิจัย และการสรางสรรค 
3.2.2 องคความรูดานบริการวิชาการ 
3.2.3 องคความรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.3 พัฒนาการจัดการศึกษา และนักศึกษาเพื่อใหสามารถปรับตัวอยางรูเทาทันโลก 
3.3.1 ปรับกระบวนการสอน 
3.3.2 ปรับหลักสูตร 
3.3.3 ความสุขของนักศึกษา 
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4. คานิยมองคกร (Core Value) 
TEAM-SU 
T = Transparency  มีความโปรงใส 
E = Excellence มุงเนนความเปนเลิศการบูรณาการศาสตรและศิลป  
A = Amicability มีความเปนกัลยาณมิตร 
M = Moral Courage มีความกลาหาญทางจริยธรรม 
S = Spirit    มีจิตวิญญาณความเปนศิลปากร 
U = Unity  มีความเปนหน่ึงเดียว 

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นควรใหนําความคืบหนาของการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560-2574 เสนอที่ประชุมระดมความคิดเห็นสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัย (Retreat) ระหวางวันที่ 26-27 กันยายน 2558 พิจารณา 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นของวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยแหง
การสรางสรรคและสรางสุข” ควรแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยทีโ่ดดเดนและชัดเจนที่สุด 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.7 รายชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองกิจการนักศึกษาไดเสนอรายช่ือนักศึกษาที่คณะวิชาตางๆ เสนอเขารับพระราชทาน   
ทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2558 ดังน้ี  

ทุนภูมิพลประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 14 ทุน ไดแก 
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

  นางสาวนวินดา อิงคเวทย รหัส  01540043 คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.69 
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  นางสาวปรียนันท วานิชโชวกิจ รหัส  02540040 คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.58 
3. คณะโบราณคดี 

  นางสาวเมลดา มณีโชติ รหัส  03550022 คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.94 
4. คณะมัณฑนศิลป  

 นางสาวแพรวา โรจนวาธรรม รหัส  04550234 คะแนนเฉลีย่สะสม  3.83 
5. คณะอักษรศาสตร 

 นางสาวอัฐภิญญา มนตร ี รหัส  05550356 คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.86 
6. คณะศึกษาศาสตร 

 นางสาวอัฐพร สมบูรณ รหัส  06540373 คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.93 
7. คณะวิทยาศาสตร 

 นางสาวกาญจนา เหลาสันติสุข รหัส  07550049 คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.99 
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8. คณะเภสัชศาสตร 
 นายนววิธ ลีนานุพันธุ รหัส  08570077 คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.70 

9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 นางสาวพิมพมาดา ทองสิมา รหัส  09552077 คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.84 

10. คณะดุริยางคศาสตร 
 นายเอกราช จันทรแสง รหัส  10550035 คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.81 

11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 นางสาวรัตนาภรณ ตูแกว รหัส  11550109 คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.77 

12. คณะวิทยาการจัดการ 
  นางสาวนฤมล บัณฑิตาโสภณ รหัส  12550262 คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.93 

13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นางสาวชนากานต กาวงศ รหัส  13550316 คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.85 

14. วิทยาลัยนานาชาติ 
 นางสาวตวงทรัพย วิชัยศร รหัส  90550134 คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.95 

 ทุนภูมิพลประเภทสงเสริมการศึกษา จํานวน 14 ทุน ไดแก 
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

 นางสาวอาภาพัชร ใจอินทร รหัส  01540101  คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.59 
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 นายธนพงษ พิสิฐสิฬษ รหัส  02550069  คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.18 
3. คณะโบราณคดี 

 นางสาววิริยา ธรรมศร รหัส  03560151 คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.68  
4. คณะมัณฑนศิลป  

 นายณัฐวัตร ศรีนุน รหัส  04550194  คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.78 
5. คณะอักษรศาสตร 

 นางสาวสกุลงาม โคตรสมบัติ รหัส  05570355  คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.37 
6. คณะศึกษาศาสตร 

 นายสุทธิรักษ คําวงศ รหัส  06570089  คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.80 
7. คณะวิทยาศาสตร 

 นายพีรพัฒน งามคณะ รหัส  07560311  คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.17 
8. คณะเภสัชศาสตร 

 นางสาวกุลอุมา  กระบี่ศรี รหัส  08550015  คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.31 
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 นายอัมฤทธ์ิ แปนไทย รหัส  09550375  คะแนนเฉลี่ยสะสม  2.40 
10. คณะดุริยางคศาสตร 

 นายวิธวินท อมรรัตนศักด์ิ รหัส  10550076  คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.78 
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 นายอชิตะ หลําเบ็นหมุด รหัส  11570428  คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.71 
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12. คณะวิทยาการจัดการ 
 นายปยะวัฒน เลาหะกาญจนศิร ิ รหัส  12550472 คะแนนเฉลี่ยสะสม  2.66 

13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นางสาวจิชานนท ทองนาคพันธ รหัส  13550110  คะแนนเฉลี่ยสะสม  2.54 

14. วิทยาลัยนานาชาติ 
 นายชูเสกข เพียรธารธรรม รหัส  90550095  คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.84 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายช่ือนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทาน
ทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2558 ประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 14 ทุน และประเภทสงเสริมการศึกษา 
จํานวน 14 ทุน ตามที่กองกิจการนักศึกษาเสนอ เพื่อเขารับพระราชทานทุนภูมิพลในวันพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําปการศึกษา 2557 ในวันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2558 ตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.8 ขอหารือแนวทางการเพ่ิมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจากสถิติจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาบัณฑิต ปการศึกษา 2552-2556 
 
สรุปเรื่อง 

ตามทีก่องบริการการศึกษาไดจัดทําสถิติจํานวนผูสําเร็จการศึกษา โดยจําแนกตามระยะเวลาที่
ผูสําเร็จการศึกษาใชในการศึกษาจนสําเร็จตามหลักสูตรและเกินหลักสูตร ในระดับอนุปริญญา-ปริญญาบัณฑิต 
ปการศึกษา 2552-2556 น้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงขอหารือแนวทางการเพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจากสถิติ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว เพื่อพิจารณาหาแนวทางการเพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรใหมากข้ึน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว เห็นควรใหคณบดีคณะวิชาพิจารณาหาแนวทางการเพิ่มจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรใหมากข้ึน พรอมทั้งปญหา/อุปสรรคตางๆ จากสถิติ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาบัณฑิต ปการศึกษา 2552-2556 ตามที่กองบริการ
การศึกษาเสนอ และขอใหสงขอเสนอแนะดังกลาวไปยังกองบริการการศึกษาเพื่อรวบรวมนําเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาอีกครั้ง 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   การใหบริการรถรางไฟฟา Campus Power ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทรไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรรวมกับภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
ไดจัดใหมีบริการรถรางไฟฟา Campus Power จํานวน 4 คัน ซึ่งใหบริการในขณะน้ีจํานวน 2 คัน และสํารอง
จํานวน 2 คัน เพื่อบริการรับ-สงนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (บริการฟรีไมเสียคาใชจาย) โดยมี
ทาจอดรถบริเวณริมถนนหนาอาคาร 50 ป คณะอักษรศาสตร หรือสามารถเรียกใชบริการไดทุกสถานที่ที่รถขับ
ผาน กําหนดเสนทางการเดินรถจากประตูทรงพลถึงประตูเหนือวัง ต้ังแตเวลา 06.00-20.00 น. ทั้งน้ี เริ่มต้ังแต
วันที่ 22 กันยายน 2558 เปนตนไป   

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

            
ปดประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ไดรับรองตามที่ไดแกไขแลว 
 


