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อ.ดร.ศักดิพันธ
ผศ.ดร.อริศร
อ.ดร.ปรมพร
อ.ดร.คุณัตว

พัฒนถาบุตร
บรรณวิทยกิจ
ศิริวงศ
เอี่ยมสะอาด
ธารทัศนวงศ
จันทรศิริ
เผาทองจีน
ตันวิมลรัตน
เทียนประเสริฐ
ศิริกุลชยานนท
พิธพรชัยกุล

รองอธิการบดีฝายบริหาร
ประธานที่ประชุม
รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหอศิลป
กรรมการสภาคณาจารย แทนประธานสภาคณาจารย
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดาวลอย
กาญจนมณีเสถียร
2. อ.ดร.ภวพล
คงชุม
ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ดร.ธงชัย
2. อ.ดร.พีรพัฒน
3. อ.ดร.สุภาพ

เตโชวิศาล
ยางกลาง
เกิดแสง

รองอธิการบดี เพชรบุรี
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน
แสงฉัตรแกว
ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี
ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ
2. ผศ.ดร.สมพิศ

ถาวรเวช
ขัตติยพิกุล

3. อ.อํามฤทธิ์

ชูสุวรรณ

4. รศ.ดร.จุไรรัตน
5. รศ.ดร.บุญศรี

นันทานิช
จงเสรีจิตต

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
และกิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
ประธานสภาคณาจารย

ไปราชการตางประเทศ
ไปราชการตางประเทศ
ติดราชการ
ลากิจไปตางประเทศ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.10 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 17/2558
เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 17/2558
เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้
1. คณะโบราณคดีประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 320 307 กลุมชาติพันธุ กลุม 1 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิด
ความผิ ด พลาดในรายงานผลการศึ ก ษา ซึ่ ง ได ผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า
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 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกผลการศึกษา 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 เนื่องจากเกิด
ความผิ ด พลาดในการกรอกคะแนน ซึ่ ง ได ผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า
คณะศึกษาศาสตรครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558
3.2 รายวิชา 083 104 กีฬาศึกษา กลุม 602 ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย เนื่องจากการ
สงผลการศึกษาเลยระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.3 รายวิชา 083 104 กีฬาศึกษา กลุม 1302 ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย เนื่องจากการ
สงผลการศึกษาเลยระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.4 รายวิชา 459 316 การวัดและการประเมินผลสมรรถภาพทางกาย กลุม 1 ของนักศึกษา
จํานวน 4 ราย เนื่องจากการสงผลการศึกษาเลยระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.5 รายวิชา 459 479 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ กลุม 1 ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย เนื่องจาก
การสงผลการศึกษาเลยระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2557
3.6 รายวิชา 459 479 การเดิน -วิ่ง เพื่อสุขภาพ กลุม 1 ของนัก ศึก ษาจํานวน 17 ราย
เนื่องจากการสงผลการศึกษาเลยระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รายวิ ช าที่ 3.2-3.6 ได ผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า
คณะศึกษาศาสตรครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
4. คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 441 201 ภาษาจีนเบื้องตน 4 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิด
ความผิ ด พลาดในการกรอกคะแนน ซึ่ ง ได ผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า
คณะอักษรศาสตรครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
5. คณะวิทยาศาสตรป ระสงคขอแกไขคาระดับ ผลการศึก ษาภาคการศึก ษาพิเ ศษฤดูรอน
ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 516 493 การฝกงาน ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจาก
นักศึก ษาขาดการฝกงานโดยไมยื่นใบลาจึงรายงานผลการศึกษาคลาดเคลื่อน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
คณะอักษรศาสตร และคณะวิทยาศาสตรแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.4.2

รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษา
หรือผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปการศึกษา 2557

สรุปเรื่อง
ด ว ยสํ า นั ก งาน ก.พ. ได จั ด ทํ า รายงานผลการสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถทั่ ว ไป
ในปการศึกษา 2557 เพื่อสรรหาและบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุป ริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปริญญาตรี และปริญญาโท และไดแจงใหสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษานํารายงานดัง กลาวไปใช
ประโยชนตอไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ได
พิจ ารณาแลวเห็นวา รายงานดัง กลาวจะเปนประโยชนตอ สถาบันอุดมศึก ษาในการนําไปใชป ระกอบการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา จึงไดแจงผลการสอบดังกลาวมายังมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อทราบ ทั้งนี้ ผลการสอบดังกลาวเปนผลสอบเฉพาะวิชาความสามารถทั่วไปตามเกณฑของสํานักงาน ก.พ.
ควบกับวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษสําหรับผูที่มีความประสงคจะเขารับราชการเทานั้น
ในการนี้ กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษาหรือผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด
สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึ ก ษา ในปก ารศึก ษา 2557 ซึ่ง ที่ป ระชุม คณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
15/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ไดรับทราบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรจัดใหมีโ ครงการแนะแนวตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ ผูที่กําลัง จะสําเร็จ
การศึกษา เชน การเตรียมความพรอมสําหรับการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปเพื่อสรรหาและบรรจุ
บุค คลเข า รับ ราชการเปน ขา ราชการพลเรื อน การเตรี ย มความพร อมสํา หรับ การศึ ก ษาตอ ในประเทศ/
ตางประเทศ เปนตน โดยขอใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูริเริ่มโครงการดังกลาว ทั้งนี้ อาจพิจารณากําหนดไวใน
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. สําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปควรมีการพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาทักษะของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ความพรอมของอาจารยผูสอน อีกทั้งอาจมี
การแยกหองเรียนสําหรับนักศึก ษาที่มีผลการศึก ษาแตกตางกันมาก โดยเนนการสอนใหตรงจุด เพื่อใหเกิด
ประโยชนกับนักศึกษาอยางสูงสุด
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ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
รายงานการไปปฏิบัติง านเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิช าการ มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557

สรุปเรื่อง
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาอนุมัติใหบุคลากรสายวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการและ
รายงานผลการไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น
บัดนี้ กองการเจาหนาที่ไดรายงานผลการอนุมัติใหบุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2557 ดังนี้
1. ผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ จํานวน 4 ราย คือ
 อาจารย ดร.ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย คณะโบราณคดี
 ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิ จิ ต รเวชการ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
 ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป
2. ผูรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นสุดการไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ จํานวน1 ราย คือ
 ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิ จิ ต รเวชการ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทั้ง นี้ กรณีของอาจารย สมบัติ วงศอัศวนฤมล ซึ่ง ไดรับ อนุมัติใหไปปฏิบัติง านเพื่ อเพิ่ม พูน
ความรูท างวิช าการในป ก ารศึ ก ษา 2552 ระหว างวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2552 - 30 มิ ถุน ายน 2553 และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรัส สา คชาชีวะ ซึ่งไดรับ อนุมัติใหไปปฏิบัติง านเพื่อเพิ่มพูนความรูท างวิชาการใน
ปการศึกษา 2554 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555 ไดสงรายงานการเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.2

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามคํ าสั่ ง มหาวิท ยาลัย ศิล ปากรที่ 1178/2558 ลงวัน ที่ 13 สิ ง หาคม 2558 ไดแ ตง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการดัง กลาวประสงคขอเรีย นเชิญ อธิ ก ารบดี รองอธิก ารบดี 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 และประเมินผลการปฏิบัติง านของอธิก ารบดี เพื่อใช เปนขอมูลประกอบการปรับปรุง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม
พอลิเมอร ฉบับป พ.ศ. 2556

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ดว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรดังนี้
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 เหมศรี
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนตุล าคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 โดย
มีส าระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยป ระจําหลัก สูตรและอาจารยผูรับ ผิดชอบ
หลักสูตรดังนี้
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 เหมศรี*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนตุล าคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุม พิจารณาแลว มีม ติให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สูต รปรั ชญาดุษฎี บัณฑิ ต
สาขาวิช าวิ ท ยาการและวิ ศวกรรมพอลิเ มอร (หลัก สูต รนานาชาติ ) ฉบั บ ป พ.ศ. 2556 และให นํา เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ บางยี่ขัน*
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ บางยี่ขัน*
2. อาจารย ดร.วรัญู พูลสวัสดิ*์
2. อาจารย ดร.วรัญู พูลสวัสดิ*์
3. อาจารย ดร.สุจินันท มีไล
3. อาจารย ดร.สุจินันท มีไล
4. อาจารย ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโชวิศาล
5. รองศาสตราจารยปทุมพร เมืองพระ
5. อาจารย ดร.ทักษวัน ทองอราม
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มี มติให ความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข ดังนี้
1. ขอเปดรายวิชาใหมในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน วิชาเลือก กลุมวิชาจุลชีววิทยาทาง
อาหารจํานวน 1 รายวิชาคือรายวิชา 518 323 โปรไบโอติกสและพรีไบโอติกส
2. ขอเปดรายวิชาใหมในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน วิชาเลือก กลุมวิชาจุลชีววิทยา
บริสุทธิ์ จํานวน 1 รายวิชาคือรายวิชา 518 363 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มี มติให ความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค บุญหนุน*
1. ผูชว ยศาสตราจารย 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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลัก สู ตรอัก ษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาปรัชญา ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรอักษรศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าสัง คมศาสตรการพัฒ นา ฉบับ ป
พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะอั ก ษรศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตรดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลัก สู ตรอัก ษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป
ไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
ดังนี้
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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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลัก สู ตรอัก ษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.8

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีป ระสงคขอปรับปรุง หลัก สูตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรดังนี้
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 สุขสวัสดิ์
5. อาจารยนฤพล หวังธงชัยเจริญ
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนสิง หาคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มี ม ติใหความเห็ นชอบการปรั บ ปรุง หลัก สูต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.9

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555
โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนสิง หาคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
14/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป)
ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 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
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป)
ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับ ปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนสิง หาคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
14/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุง หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.12 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนสิง หาคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
14/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุม พิจ ารณาแล ว มีมติ ใหความเห็ นชอบการปรับ ปรุง หลัก สูตรอัก ษรศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป
พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเพิ่มเงื่อนไขใน
รายวิชา จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 711 352 สัมมนา
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิ จารณาแลว มี มติ ให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุง หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.14 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2554
สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนสิง หาคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
14/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุม พิจ ารณาแล ว มีมติ ใหความเห็ นชอบการปรับ ปรุง หลัก สูตรอัก ษรศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การเปดหลักสูตรใหม
โครงการเป ด สอนในลั ก ษณะโครงการพิ เศษ หลั ก สู ตรศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและ
การจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ในลักษณะโครงการ
พิเศษ โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษา
ปล ะ 15 คน ที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรระดับ บัณฑิตศึกษาในลัก ษณะโครงการพิเ ศษครั้ง ที่
5/2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร
ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบการดํ า เนิ น การโครงการหลั ก สู ต ร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสัง หาริม ทรัพย (หลัก สูตร
พหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ในลักษณะโครงการพิเศษ ตามโครงการที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ และ
ให นํ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาต อ ไป ทั้ ง นี้ ไม ก อ นวั น ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสัง หาริม ทรัพย (หลัก สูตร
พหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ซึ่งเปนหลักสูตรที่ดําเนินการในลักษณะโครงการปกติ
อนึ่ ง คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ขอปรั บ กํ า หนดเป ด สอนเป น “ตั้ ง แต ภ าคการศึ ก ษาต น
ปการศึกษา 2559 เปนตนไป”
ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการสอบในโครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําปการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ป ระชุ ม คณบดี ครั้ง ที่ 12/2558 เมื่อ วั นอัง คารที่ 23 มิถุนายน 2558 ได ใหความ
เห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําปการศึกษา 2559 ไปแลวนั้น
เพื่อใหไดนกั ศึกษาที่มีคุณภาพดีและเปนไปตามเปาหมายการรับเขาศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงประสงคขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการสอบในโครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษา
ในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร และสาขาวิชาวัสดุ
ขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ดังนี้
กําหนดการเดิม
รับสมัคร
สอบ
สอบ
ขอเขียน สัมภาษณ
กรกฎาคม- กันยายน ตุลาคม
สิงหาคม
2558
2558
2558

ประกาศ
รายชื่อ
ตุลาคม
2558

กําหนดการที่ขอเปลี่ยนแปลง
รับสมัคร
สอบ
สอบ
ขอเขียน สัมภาษณ
กันยายน- พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ตุลาคม
2558
2558
2558

ประกาศ
รายชื่อ
ธันวาคม
2558

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดการสอบในโครงการ
สอบคัดเลือกเพื่อ เขาศึก ษาในคณะวิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม มหาวิท ยาลัยศิล ปากร
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุ
พอลิ เ มอร และสาขาวิ ช าวั ส ดุ ขั้ น สูง และนาโนเทคโนโลยี ตามที่ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.2

การสอบและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพไดรับอนุมัติใหดําเนินการจัดการสอบและ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ โดยการรับตรง ตั้งแตปการศึกษา 2545
เปนตนมา นั้น
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ในการนี้ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคเสนอขออนุมัติดําเนินการจัดการ
สอบและคัดเลื อกบุคคลเขาศึ ก ษาในคณะจิต รกรรมประติม ากรรมและภาพพิม พ มหาวิท ยาลัยศิล ปากร
ประจําปการศึกษา 2559 โดยมีวิธีการดังนี้
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
ทั้งนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามอัตราเดิมที่เคยกําหนด
ไวในปการศึกษา 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ให ความเห็นชอบการสอบและคั ด เลื อ กบุ คคลเข าศึ ก ษาใน
คณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2559 ตามที่
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
ทั้ง นี้ ที่ ป ระชุ ม ได ม อบหมายให ก องแผนงานจั ด ทํา หลัก เกณฑ /ขั้ น ตอน/วิธี ก าร ในการ
ดําเนินการจัดสอบและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะวิชาตางๆ แลวแจงใหทุก คณะวิชาดําเนินการตาม
หลักเกณฑ/ขั้นตอน/วิธีการที่กําหนด เพื่อใหเปนแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย พรอมทั้งมอบหมายให
กองแผนงานตรวจสอบความถูกตองของโครงการรับ นัก ศึก ษาของทุก คณะวิชาใหเปนไปตามแผนการรับ
นักศึกษา กอนเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.5.3

การคั ดเลื อกบุ คคลเขาศึ กษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับ ตรง ประจํา ป
การศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และเห็นชอบใหสถาบันการศึกษารับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยการ
ใชคะแนนสอบวัดความรูของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) (GAT/PAT) และ
วิชาสามัญ 9 วิชา ซึ่งสามารถดําเนินการได 2 ระบบ คือ ระบบรับตรงและระบบรับกลาง นั้น
ในการนี้ คณะโบราณคดี จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษาใน
คณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2559 โดยจะคัดเลือกบุคคลที่มีความสนใจและตั้งใจจริงเขา
ศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ตามวัตถุประสงคและปรัชญาในการผลิตบัณฑิตของคณะโบราณคดี ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบจากที่ป ระชุม คณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีครั้ง ที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558
จํานวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการรับ ตรง ปก ารศึกษา 2559 กําหนดรับ นัก ศึก ษาทั้งหมด 7 สาขาวิชา จํานวน
150 คน ดังนี้
(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) สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น จํานวน 15 คน
2. โครงการผูมีความสามารถพิเศษดานวัฒนธรรมทองถิ่น ดนตรีไทย หรือขับรองเพลงไทย
เดิม หรืออักษรโบราณทองถิ่น ปการศึกษา 2559 กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมด 3 สาขาวิชา จํานวน 20 คน ดังนี้
(1) สาขาวิชาโบราณคดีรับ ผูมีความสามารถพิเศษดานวัฒนธรรมทองถิ่น (มัคคุเทศก
ทองถิ่น ประวัติศาสตร-วัฒนธรรมทองถิ่น) จํานวน 5 คน
(2) สาขาวิชาภาษาไทยรับผูมีความสามารถพิเศษดานดนตรีไทย หรือขับรองเพลงไทย
เดิม หรืออักษรโบราณทองถิ่น จํานวน 10 คน
(3) สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น รับ ผูมีความสามารถพิเ ศษดานวัฒนธรรมทองถิ่น
(มัคคุเทศกทองถิ่น ประวัติศาสตร-วัฒนธรรมทองถิ่น) จํานวน 5 คน
ทั้งนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวทั้ง 2 โครงการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี
โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2559 ตามทีค่ ณะโบราณคดีเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
โครงการตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.5.4

โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การโรงแรม
(นานาชาติ) เริ่มเรียนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 โดยวิธีรับตรง

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ไดเห็นชอบ
ใหคณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) รวมกับ Vatel International Business School สาธารณรัฐฝรั่งเศส นั้น
ในการนี้ คณะวิท ยาการจัดการประสงค ดําเนินโครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึก ษาใน
คณะวิท ยาการจัดการ มหาวิท ยาลัยศิล ปากร หลัก สูตรบริห ารธุร กิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
(นานาชาติ) เริ่มเรียนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 โดยวิธีรับตรง โดยดําเนินการจัดสอบจํานวน 2
รอบ กําหนดรับนักศึกษาจํานวน 120 คน
ทั้งนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาแล ว มีม ติ ใหความเห็ นชอบโครงการคัดเลือกบุค คลเพื่ อเขาศึ ก ษาใน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลัก สูตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
(นานาชาติ) เริ่มเรียนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 โดยวิธีรับตรง ตามที่คณะวิทยาการจัดการเสนอ
และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการคณะวิทยาการจัดการ

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารจัดการคณะที่เปนหนวยงานในกํากับและ
คณะที่เปนสวนราชการซึ่งมีสวนงานเปนหนวยงานในกํากับ พ.ศ. 2547 ขอ 5 กําหนดใหคณะที่เปนหนวยงาน
ในกํากับของมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธาน
2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเสนอชื่อ
กรรมการ
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี จํานวน 3 คน
3. รองอธิการบดี 1 คน
กรรมการ
4. คณบดี
กรรมการและเลขานุการ
เนื่องจากใกลครบวาระการดํารงตําแหนง คณะกรรมการอํานวยการคณะวิท ยาการจัดการ
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจํา
คณะวิทยาการจัดการครั้ง ที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เห็นชอบใหเ สนอรายชื่อผูท รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 3
ราย ดังนี้
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1. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
2. ศาสตราจารยพิเศษพิสิฐ เจริญวงศ
3. รองศาสตราจารย ดร.สากล จริยวิทยานนท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการอํ า นวยการ
คณะวิท ยาการจัดการตามขอ 5 แหง ระเบียบมหาวิท ยาลัยศิล ปากรวาดวยการบริห ารจัดการคณะที่เ ปน
หนวยงานในกํากับและคณะที่เปนสวนราชการซึ่งมีสวนงานเปนหนวยงานในกํากับ พ.ศ. 2547 ประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธาน
2. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการ
3. ศาสตราจารยพิเศษพิสิฐ เจริญวงศ
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย ดร.สากล จริยวิทยานนท
กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ประธานมอบหมายใหคณบดีคณะวิทยาการจัดการตรวจสอบความถูกตองของประวัติ
และผลงานของผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ภายนอกมหาวิ ท ยาลัย ให เ ป น ปจ จุ บัน โดยเฉพาะรายละเอีย ดในส วนของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ พรอมทั้งจัดรูปแบบใหเปนไปตามแบบฟอรม เดียวกัน กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.2

การแตงตั้งกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
ประเภทผู แ ทนบุ ค ลากรของคณะ เพื่ อ สรรหาผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่ง มหาวิท ยาลัยศิล ปากร ที่ 976/2555 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 แตง ตั้ง
รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 เปนตนไป นั้น
เนื่องจากรองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ จะครบวาระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
วิทยาลัยนานาชาติ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ซึ่งตามขอบังคับมหาวิท ยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ขอ 6 กําหนดใหแตงตั้ง คณะกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีกอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 240 วัน และขอ 8 กําหนดให
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ โดยประกอบดวย
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
ประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
กรรมการ
3. คณบดีของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
กรรมการ
4. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะเสนอมา จํานวน 1 คน
5. ผูแทนบุคลากรของคณะ จํานวน 1 คน
กรรมการ
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และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูส มควรดํารงตําแหนง คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 กําหนดใหก ารเลือกตั้ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ จากผูไดรับการเสนอชื่อและ
จากผูสมัครเขารับการเลือกตั้งตามขอ 4 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ประกอบดวย
(1) คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณบดี จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
(3) กรรมการจํา นวน 1 คน ประเภทคณาจารยป ระจํา ที่ ได รั บ การเสนอจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
(4) เลขานุการคณะ ทําหนาที่เลขานุการ หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือ
ผูที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะเปนบุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน
ทําหนาที่เลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวยก็ได โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
การไดมาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) สําหรับคณะที่มีทั้ง คณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการบริหารคณะ ใหการเสนอชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับการเสนอชื่อจากการประชุม
รวมกันของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ โดยคํานึงถึงความมีสวนไดสวนเสียทั้ง
ทางตรงและทางออมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อดวย
ในการนี้ กองการเจา หนา ที่จึ ง เสนอที่ป ระชุม คณบดีพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง กรรมการเลือ กตั้ ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหาผูส มควรดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ เฉพาะขอ (1) เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ
พ.ศ. 2558 ขอ 6 (1)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มีม ติ เ ห็นชอบให แต ง ตั้ง คณบดีคณะดุริยางคศาสตรเ ปนประธาน
กรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของ
คณะ ตามขอ 6 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 เพื่อสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ และใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.2.3

การแตงตั้งกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่ง มหาวิท ยาลัยศิล ปากร ที่ 1187/2555 ลงวันที่ 8 สิง หาคม พ.ศ. 2555 แตง ตั้ง
อาจารยมานพ เอี่ยมสะอาด ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2555 เปนตนไป นั้น
เนื่องจากอาจารยมานพ เอี่ยมสะอาด จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ขอ 6 กําหนดใหแตงตั้ง คณะกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีกอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 240 วัน และขอ 8 กําหนดให
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ โดยประกอบดวย
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
ประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
กรรมการ
3. คณบดีของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
กรรมการ
4. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะเสนอมา จํานวน 1 คน
5. ผูแทนบุคลากรของคณะ จํานวน 1 คน
กรรมการ
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูส มควรดํารงตําแหนง คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 กําหนดใหก ารเลือกตั้ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ จากผูไดรับการเสนอชื่อและ
จากผูสมัครเขารับการเลือกตั้งตามขอ 4 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ประกอบดวย
(1) คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณบดี จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
(3) กรรมการจํา นวน 1 คน ประเภทคณาจารยป ระจํา ที่ ได รั บ การเสนอจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
(4) เลขานุการคณะ ทําหนาที่เลขานุการ หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือ
ผูที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะเปนบุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน
ทําหนาที่เลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวยก็ได โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
การไดมาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) สําหรับคณะที่มีทั้ง คณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการบริหารคณะ ใหการเสนอชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับการเสนอชื่อจากการประชุม
รวมกันของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ โดยคํานึงถึงความมีสวนไดสวนเสียทั้ง
ทางตรงและทางออมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อดวย
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ในการนี้ กองการเจา หนา ที่จึ ง เสนอที่ป ระชุม คณบดีพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง กรรมการเลือ กตั้ ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหาผูส มควรดํารง
ตํา แหนง คณบดี ค ณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เฉพาะข อ (1) เพื่อ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง คณบดี
ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 (1)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจารณาแลว มีมติเ ห็นชอบใหแตง ตั้ง คณบดีคณะวิท ยาการจัดการเปนประธาน
กรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของ
คณะ ตามขอ 6 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 เพื่อสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.4

การแตงตั้งกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่ง มหาวิทยาลัยศิล ปากร ที่ 1290/2555 ลงวันที่ 30 สิง หาคม พ.ศ. 2555 แตงตั้ง
รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4
ป ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2555 เปนตนไป นั้น
เนื่ อ งจากรองศาสตราจารย ดร.พิ ทัก ษ ศิ ริว งศ จะครบวาระการดํ า รงตํ า แหนง คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ซึ่งตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยศิล ปากรวาดวยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ขอ 6 กําหนดใหแตงตั้ง คณะกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีกอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 240 วัน และขอ 8 กําหนดให
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ โดยประกอบดวย
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
ประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
กรรมการ
3. คณบดีของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
กรรมการ
4. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะเสนอมา จํานวน 1 คน
5. ผูแทนบุคลากรของคณะ จํานวน 1 คน
กรรมการ
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูส มควรดํารงตําแหนง คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 กําหนดใหก ารเลือกตั้ ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ จากผูไดรับการเสนอชื่อและ
จากผูสมัครเขารับการเลือกตั้งตามขอ 4 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ประกอบดวย

24
(1) คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณบดี จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
(3) กรรมการจํา นวน 1 คน ประเภทคณาจารยป ระจํา ที่ ได รั บ การเสนอจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
(4) เลขานุการคณะ ทําหนาที่เลขานุการ หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือ
ผูที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะเปนบุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน
ทําหนาที่เลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวยก็ได โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
การไดมาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) สําหรับคณะที่มีทั้ง คณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการบริหารคณะ ใหการเสนอชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับการเสนอชื่อจากการประชุม
รวมกันของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ โดยคํานึงถึงความมีสวนไดสวนเสียทั้ง
ทางตรงและทางออมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อดวย
ในการนี้ กองการเจา หนา ที่จึ ง เสนอที่ป ระชุม คณบดีพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง กรรมการเลือ กตั้ ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหาผูส มควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เฉพาะขอ (1) เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ
พ.ศ. 2558 ขอ 6 (1)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให แ ตง ตั้ ง คณบดี ค ณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารเปนประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง คณบดี
ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ตามขอ 6 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้ง กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 เพื่อ
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย ศิล ปากร เรื่อง การปฏิบัติหนาที่ของอาจารย
ผูสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตในการสงเกรดออนไลน ผาน
ระบบบริการการศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบบริการการศึกษาในสวนของการสงเกรดออนไลน เพื่อให
การบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั้น
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ในการนี้ กองบริการการศึกษาไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การปฏิบัติ
หนาที่ของอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตในการสงเกรดออนไลน ผานระบบบริการ
การศึกษา โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการ
แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การปฏิบัติหนาที่ของอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตในการสงเกรด
ออนไลน ผานระบบบริการการศึกษา โดยมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาเกี่ยวกับระบบการ
รักษาความปลอดภัย กระบวนการทํางาน (Work Flow) ใหชัดเจน รวมถึงพิจารณาการใหสิทธิ์กับเจาหนาที่
ของคณะวิชาที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยผูสอนใหดําเนินการดังกลาวแทน และใหนําเสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณาอีกครั้ง
ทั้งนี้ หากคณะวิชามีขอเสนอแนะเพิ่มเติมขอใหสงขอมูลไปยังกองบริการการศึกษาเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงระบบตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2557

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ป ระชุมคณบดีครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันอัง คารที่ 7 เมษายน 2558 ไดรับทราบตามที่
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ กําหนดวันเสด็จ ฯ แทน
พระองคมาพระราชทานปริญ ญาบัตรแกผูสําเร็จ การศึก ษาจากมหาวิท ยาลัยศิล ปากร ประจําป การศึกษา
2557 จํ านวนประมาณ 7,300 คน ในวันจั นทร ที่ 21 ธันวาคม 2558 ทั้ง ช วงเช าและช วงบ าย ณ อาคาร
ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิม พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิท ยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร จังหวัดนครปฐม นั้น
เพื่ อ ให ก ารฝ ก ซ อ มและรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
กองกิจ การนัก ศึก ษาจึง ไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิล ปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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(ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อ ง กํ า หนดรายวิ ช าเรี ย น
ภาคบรรยายและหรื อ ภาคปฏิ บั ติ ก ารระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและระดั บ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ที่ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มี
ราคาสูง และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิล ปากร เรื่อง กําหนดรายวิช า
เรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการระดับ บัณ ฑิตศึกษา ในลักษณะ
โครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
ที่ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง

สรุปเรื่อง
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชา
เรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง
(ฉบับที่ 13) ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7
เมษายน 2558 โดยกองนิติการไดใหความเห็นวา เนื่องจากการอางอํานาจตามกฎหมายที่จะออกประกาศตาม
(ราง) ประกาศดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไป ทําใหการกําหนดรายวิชาตางๆ ตาม (ราง) ประกาศดังกลาวไม
สอดคลองกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงเห็นสมควรใหบัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมการกําหนดรายวิชา
แยกตามโครงการตางๆ นั้น
ในการนี้ กองนิติก ารไดดําเนินการตรวจสอบและปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัย
ศิล ปากร เรื่อ ง กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติก ารระดับ บัณฑิต ศึก ษาและระดั บ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ที่ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือ
ภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ที่ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัส ดุ
สิ้นเปลืองที่มีราคาสูง
2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือ
ภาคปฏิบัติก ารระดับ บัณฑิตศึก ษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
โครงการพิเศษ ที่ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัยศิล ปากร 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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(ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัย ศิล ปากร เรื่อ ง กํ าหนดอัตราคาธรรมเนีย ม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ

สรุปเรื่อง
ตามที่บัณ ฑิตวิท ยาลัย ไดดําเนินการปรับ แกไขประกาศมหาวิท ยาลัยศิล ปากรเกี่ยวกับการ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ บัณฑิตศึก ษา การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ พรอมทั้งอยูระหวางการดําเนินการเพื่อออกประกาศกําหนดรายวิชาเรียน
ภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง นั้น
ในการนี้ เพื่อใหการบังคับใชประกาศเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึก ษาเปนไปดวยความเรียบรอย กองนิติก ารไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอั ตราคา ธรรมเนีย มการศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิต ศึก ษา หลั ก สูต รนานาชาติ ซึ่ ง ผา นการพิ จ ารณาจาก
บัณฑิตวิทยาลัยแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัยศิล ปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ และใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1
ระเบียบวาระที่ 4.4.1.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
การแตง ตั้ง คณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิช า
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
การพัฒนาอันดับของมหาวิทยาลัยศิลปากรใน QS Rankings

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ป ระชุม คณบดีครั้ง ที่ 12/2558 เมื่อวันอัง คารที่ 23 มิถุนายน 2558 ไดรับ ทราบ
รายงานความคืบหนาแผนพัฒนาอันดับมหาวิทยาลัยศิลปากรและมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
พิจารณาการบูรณาการศาสตรและศิลปดานหลักสูตร/สาขาวิชา เพื่อพัฒนาสูการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยทีม่ ี
ความเปนเลิศในดานดังกลาวตอไป นั้น
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ในการนี้ ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการได ร ายงานผลการดํ า เนิ น การพั ฒ นาอั น ดั บ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรใน QS Rankings ดังนี้
1. เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ องค ป ระกอบของคณะวิ ช าต า งๆ ในมหาวิท ยาลั ย เห็ น ควรให
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจาก “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 ใหคาน้ําหนักของแตละ
องคประกอบตางกัน ทําใหก ารพัฒ นาอันดับของแตละสาขามีแนวทางที่แตกตางกัน เชน รายวิชาในสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองพัฒนาในสวนของ Paper per Faculty และ H-Index ในขณะที่รายวิชาใน
สาขาศิลปะตองเนนในเรื่องของการพัฒนาในสวนของ Academic Reputation และ Employer Reputation
3. จากการดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องมือวิเคราะหฐานขอมูล SCOPUS (SciVal)
และระบบประเมินคะแนนที่ไดพัฒ นาขึ้น ทําใหมหาวิท ยาลั ยมีวงจรการพัฒ นาและระบบที่พรอมจัดอบรม
เผยแพรใหแตละคณะวิชา โดยจะดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม เพื่อทํา
ความเขาใจในระบบและดําเนินการรางแผนพัฒนาสําหรับแตละสาขาวิชา
4. การพั ฒ นาทั้ ง ในส ว นของงานวิ จั ย และชื่ อ เสี ย งต อ งใช เ วลาก อ นจะเห็ น ผลจากการ
ดําเนินการตามแผนพัฒ นา จึงอาจทําใหยังไมเห็นผลในสวนของ Ranking ในการจัดอันดับของ QS ที่จ ะ
เผยแพรในชวงเดือนพฤษภาคม 2559 เนื่องจากการจัดอันดับดังกลาวจะใชขอมูลป พ.ศ. 2558 แตอยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยจะมีการประเมินตนเองทุกๆ 3 เดือน ตามแผนพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจทําใหเห็นผลได
และคาดวาจะเห็นผลของการพัฒนาในการจัดอันดับของ QS ที่จะเผยแพรในชวงเดือนพฤษภาคม 2560
ทั้ง นี้ ผูชวยอธิก ารบดีฝา ยวิชาการเสนอที่ป ระชุม พิจ ารณาการปรับ ตัวชี้วัด จากอันดับ ใน
Overall Rankings ไปเปนจํานวนสาขาวิชาที่ติดอันดับใน Subject Rankings ของประเทศ พรอมทั้งปฏิทิน
กําหนดการดําเนินงานแผนพัฒนา Ranking และปฏิทินการประเมินตนเอง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหปรับตัวชี้วัดจาก “อันดับใน Overall Rankings”
เปน “จํานวนสาขาวิชาที่ติดอันดับ ใน Subject Rankings ของประเทศ” และใหความเห็นชอบปฏิทิน
กําหนดการดําเนินงานแผนพัฒนา Ranking และปฏิทินการประเมินตนเอง และใหนําเสนอคณะทํางานเพื่อการ
เข า สู ก ารจั ด อั น ดั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร (Ranking) ก อ นนํ า เสนอที่ ป ระชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น
สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) ระหวางวันที่ 26-27 กันยายน 2558 พิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 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 เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและต อ เนื่ อ ง งานการประชุ ม ได จั ด ทํ า (ร า ง) ปฏิ ทิ น และ
(ราง) แผนปฏิทินปฏิบัติการการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2559
เสนอที่ประชุมพิจารณา
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ให ค วามเห็ น ชอบ (ร า ง) ปฏิ ทิ นและ (รา ง) แผนปฏิ ทิ น
ปฏิบัติการการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ
ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ยอนุ มั ติใ ห ผู ชว ยศาสตราจารยอ าวิ น อิ น ทรั ง ษี คณะมัณ ฑนศิล ป ไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการในโครงการเขียนหนังสือวิชาการเรื่อง “การออกแบบนิเทศศิลป” เพื่อ
ใชในการเรียนการสอนและขอตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรัง ษี ไดสง รายงานผลความก าวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลปครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป
ระเบียบวาระที่ 4.5.4

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

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการจัดทํา แผนการจัดการความรู
ประจําปก ารศึกษา 2557/ปง บประมาณ พ.ศ. 2558 ใหส อดคลองตามแผนกลยุท ธแผนการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557/ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกํากับติดตามการดําเนินการ
จัดการความรูของคณะวิชา/หนวยงานในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน นั้น
เพื่อใหการกํากับติดตามการดําเนินการจัดการความรูของคณะวิชา/หนวยงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน องคประกอบที่ 5 (การบริหารจัดการ)
ตัวบงชี้ที่ 5.1 (การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
สถาบัน) เกณฑ 5 (การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู
ตามระบบ) สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดรายงานแผนการจัดการความรูคณะวิชา/หนวยงาน และ
รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการจั ด การความรู ค ณะวิ ช า/หน ว ยงาน ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 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 ประจําปก ารศึก ษา 2557/
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.5.5

รายงานผลการดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ
หลักสูตรและระดับ คณะวิช า/หนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัย ศิล ปากร
ประจําปการศึกษา 2557

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2557 ระดับหลักสูตร ระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2558 และระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา
ระหวางวันที่ 17 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558 นั้น
เพื่อใหก ารดําเนิน งานเปนไปดวยความเรียบรอยตามระบบการประกันคุณภาพการศึก ษา
ภายในระดับสถาบัน องคประกอบที่ 5 (การบริหารจัดการ) ตัวบงชี้ที่ 5.3 (ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ) เกณฑ 4 (นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการ
ระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา) สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดรายงานผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับ คณะวิ ชา/หนวยงานเทียบเทา มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับ คณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา มหาวิท ยาลัยศิล ปากร ประจําป
การศึกษา 2557 ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป
ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดขอความรวมมือใหคณะวิชาที่มีหลักสูตร
ถึงกําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรแตไมประสงคที่จะปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการปดหลักสูตรเพื่อให
การบริหารงานหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยหากคณะวิชาไม
ดําเนินการปดหลักสูตรจะสงผลกระทบตอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและนักศึกษาที่
คงคางในหลักสูตร ซึ่งจะทําใหไมมีหลักสูตรรองรับสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนั้น
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ระเบียบวาระที่ 4.5.6

ความคืบ หนาของการดําเนิน การจัดทําแผนพัฒ นามหาวิทยาลัยศิล ปากร
พ.ศ. 2560-2574

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ไดรับทราบความ
คืบ หน าการดํ าเนิ น การจั ด ทํา แผนพัฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ศิล ปากร พ.ศ. 2559-2573 ทั้ ง นี้ มอบหมายให
กองแผนงานระบุหมายเลขขอของสวนที่ 2 ประเด็น SWOT มหาวิทยาลัยศิลปากรตามเอกสารการจัดลําดับ
ความสําคัญประเด็น SWOT ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแยกตามตัวอักษร คือ S W O T ลงในแบบฟอรม
การจัดลําดับความสําคัญประเด็น SWOT ของมหาวิท ยาลัยศิล ปากร นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให
ศูน ยค อมพิ ว เตอรดํ าเนิ นการตามข อเสนอแนะเกี่ย วกั บ การตอบแบบสํ า รวจออนไลนข องการจั ด ลํา ดั บ
ความสําคัญประเด็น SWOT โดยใหแสดงผลสรุปของการจัดลําดับใหผูตอบแบบสํารวจทราบไดทันทีหลังจากที่
ตอบแบบสํารวจเรียบรอยแลว และขอใหคณบดีคณะวิชา/ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก แจงใหบุคลากรเรง
ตอบแบบสํารวจผานชองทางใดชองทางหนึ่งใหทันภายในเวลาที่กําหนด นั้น
ในการนี้ คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดประชุมระดมความคิดเห็น
ผูบริห ารมหาวิทยาลัยและคณะวิชา/หนวยงาน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เพื่อ
กํา หนดวิสั ย ทัศ น พั นธกิ จ และประเด็ น ยุท ธศาสตร ของแผนพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร ระยะ 15 ป
พ.ศ. 2559-2573 ซึ่งมีขอคิดเห็นที่แตกตางกันของวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และคานิยมองคกร ดังนี้
ระยะเวลา

กลุม 1

กลุม 2

วิสัยทัศน
5 ป
ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค รูจักตัวตน
(พ.ศ. 2559-2563) โดยการบูรณาการศาสตรและศิลป
10 ป
ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค
หาแนวทางแกปญหา
(พ.ศ. 2564-2568) ระดับเอเซีย
15 ป
ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค
(พ.ศ. 2569-2573) ระดับโลก

มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนมหาวิทยาลัยแหงความสุข

กลุม 3
มหาวิทยาลัยที่มุงความเปนเลิศ
ดานการสรางสรรคสูเศรษฐกิจ
เปนศูนยกลางดานการสรางสรรค
ศิลปวิทยาการแหงอาเซียน
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานการ
สรางสรรคอยางยั่งยืนระดับโลก

พันธกิจ
5 ป
1. พัฒนาและถายทอดความรู เพื่อเสริมสรางบุคคล 1. คนพบอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่มี 1. พัฒนาและถายทอดความรู เพื่อ
(พ.ศ. 2559-2563)
ใหมีความรูในวิชาชีพชั้นสูงมีอัตลักษณศิลปากร
ความสุ ข และถา ยทอดความสุข แก
เสริม สรา งบุ ค คลใหมี ความรู ใ น
เปนพลเมืองโลกเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ผูเรียนและสังคม
วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง มี ส ติ ป ญ ญ า
2. คนควา วิจัย และสรางสรรคผลงานทางวิชาการ
ความคิด และมีความรับผิดชอบ
และวิชาชีพ สรางนวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ตอสังคม
และความ สามารถในการแข ง ขั น ในระดั บ
2. ค น คว า วิ จั ย และสร า งสรรค
นานาชาติ
ผลงานทางวิชาการและวิชาชี พ
3. นําองคความรูทั้งศาสตรและศิลปใหบริการทาง
เพื่ อ ประโยชน ต อ ชุ ม ชน สั ง คม
วิ ช า ก า ร แ ก สั ง ค ม เพื่ อ เ พิ่ ม มู ล ค า ใ ห แ ก
และประเทศชาติ
อุตสาหกรรมสินคาและบริการ เสริมสรางความ
3. นํา องคความรู ผลงานวิ จัยและ
เขมแข็งใหแกชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
สรางสรรคใหบริการทางวิชาการ
4. เปนศูนยรวมองคความรูดานศิลปะและ
แก สั ง คม เพื่ อ เสริ ม สร า งความ
วัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ สืบสาน สรางสรรคให
เขมแข็งใหแกชุมชน และพัฒนา
เปนที่ประจักษในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ศักยภาพในการแขงขัน
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ระยะเวลา

กลุม 1

กลุม 2

10 ป
(พ.ศ. 2564-2568)

2. สรางเปาหมายความสําเร็จที่ GNH
แทนที่ GNP

15 ป
(พ.ศ. 2569-2573)

3. สรางกลไกการเผยแพรองคความรูแก
พลเมืองโลก

กลุม 3
4. ทํานุบํารุงศิล ปะและวัฒนธรรม
อันดีงามทั้งในระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติ
1. พัฒนาและถายทอดความรู เพื่อ
เสริ มสร างบุ คคลให มี ความรู ใ น
วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง มี ส ติ ป ญ ญ า
ความคิด และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม
2. ค น คว า วิ จั ย และสร า งสรรค
ผลงานทางวิ ชาการและวิชาชี พ
เพื่ อ ประโยชน ต อ ชุ ม ชน สั ง คม
และประเทศชาติ
3. ส ง เสริ ม สร างเครื อ ข า ย สร า ง
อง ค ค ว า มรู นํ า องค ค ว า มรู
ผลง านวิ จั ย แ ละ สร า ง สรรค
ให บริ การทางวิช าการแก สัง คม
เพื่ อ เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง
ใหแกชุมชน และพัฒนาศักยภาพ
ในการแขงขัน
4. ทํานุบํารุงศิล ปะและวัฒนธรรม
อันดีงามทั้งในระดับอาเซียน
1. พัฒนาและถายทอดความรู เพื่อ
เสริมสรางบุคคลใหมีความรูใน
วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง มี ส ติ ป ญ ญ า
ความคิด และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม
2. ค น คว า วิ จั ย และสร า งสรรค
ผลงานทางวิ ชาการและวิชาชี พ
เพื่ อ ประโยชน ต อ ชุ ม ชน สั ง คม
และประเทศชาติ
3. ส ง เสริ ม สร า งเครื อ ข า ย สร า ง
อง ค ค ว า มรู นํ า องค ค ว า มรู
ผลง านวิ จั ย แ ละ สร า ง สรรค
ให บริ การทางวิช าการแก สัง คม
เพื่ อ เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง
ใหแกชุมชน และพัฒนาศักยภาพ
ในการแขงขัน
4. ทํานุบํ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม
อันดีงามทั้งในระดับโลก

ประเด็นยุทธศาสตร
5 ป
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 1 สร า งองค ก รที่ เ ข ม แข็ ง
(พ.ศ. 2559-2563) รองรับการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก
1.1 หารายไดเ พิ่ม จากการบริก ารวิ ชาการและ
วิจัย
10 ป
1.2 วางระบบบริหารจัดการภายในใหทันตอการ
(พ.ศ. 2564-2568)
เปลี่ยนแปลง
15 ป
1.3 พั ฒ นาระบบบริ ห ารบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ
(พ.ศ. 2569-2573)
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

สํ า รว จแ ละ ปรั บแ ก ก ลไ กที่ ทํ า ใ ห มห า วิ ท ย า ลั ย ไม มี ค ว า ม สุ ข แ ล ะ
ปรั บ เปลี่ ย นให เ ป น กลไกสร า งสรรค
ความสุขโดยใชมรรค 8 เปนแนวทาง
พัฒนาระบบและกลไกใหสอดคลองกับ ความเปนมหาวิทยาลัยแหงความสุข
ทําใหพลเมืองโลกมีความสุข
-
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กลุม 1
1.4 พัฒ นาสภาพแวดล อมใหเ อื้ อต อ ความเป น
นานาชาติ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 2 สร า งบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วาม
โดดเด น รองรั บทิศ ทางการพัฒ นาประเทศและมี
ความเปนนานาชาติ
2.1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการ
ของตลาดทั้งในระดับชาติและนานาชาติรองรับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศทั้งในระดับปริญญาและมิใช
ปริญญา
2.2 พัฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน กิ จกรรม
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาทั้ ง ในเชิ ง วิ ช าการ วิ ช าชี พ และ
ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี
ความรู ค วามสามารถ ความคิ ด สร า งสรรค และ
อัตลักษณศิลปากร
ประเด็นยุทธศาสตร 3 เปนผูนําดานการออกแบบ
และศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
3.1 อนุ รั กษ แ ละส ง เสริ ม เอกลั ก ษณ ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกตใชเพื่อรักษา
คุณคาและเพิ่มมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ
3.2 พัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่ออนุรักษ สืบสาน สรางสรรคใหเปนที่ประจักษใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร 4 วิจัยออกแบบและสรางสรรค
สรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
4.1 พัฒนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และ
นวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและความสามารถใน
การแขงขันในระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร 5 บริการวิชาการ
5.1 ใหบริการองคความรูทั้งศาสตรและศิลปเพื่อ
เพิ่ ม มู ล ค า ให แ ก อุ ต สาหกรรมสิ น ค า และบริ ก าร
เสริ มสร างความเข ม แข็ ง ให แ กชุ ม ชน และพัฒ นา
คุณภาพชีวิต ที่สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย

กลุม 2

กลุม 3

คานิยมองคกร (Core Value)
5 ป
(พ.ศ. 2559-2563)
10 ป
(พ.ศ. 2564-2568)
15 ป
(พ.ศ. 2569-2573)

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

-
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ทั้ง นี้ ที่ ป ระชุ ม คณะทํางานจัด ทํา แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากรครั้ ง ที่ 3/2558 เมื่ อ
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ไดพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และคานิยมองคกร
ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป ที่ไดจากการระดมความคิดเห็นผูบริหารมหาวิทยาลัยและ
คณะวิชา/หนวยงาน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมไดมีขอคิดเห็นตางๆ
และเห็น ควรนํา เสนอวิ สัยทัศน พันธกิ จ ประเด็นยุท ธศาสตร และคานิยมองคก ร พรอมทั้ง การปรับ ชว ง
ระยะเวลาดําเนินการจากป พ.ศ. 2559-2573 เปน พ.ศ. 2560-2574 เพื่อใหสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วิสัยทัศน
- มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคและสรางสุข
2. พันธกิจ
2.1 พัฒ นาและถา ยทอดความรู เพื่ อเสริ ม สรางบุคคลใหมีค วามรู ในวิช าชีพชั้ นสูง 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 ยั่งยืน
3. ประเด็นยุทธศาสตร
3.1 พัฒนาและบริหารจัดการองคกรสูองคกรแหงความสุข
3.1.1 การพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ (ออกนอกระบบ โครงสราง บุคลากร เงิน
สวัสดิการ ระเบียบ เทคโนโลยี)
3.1.2 สรางองคกรแหงความสุข
3.1.3 สรางและเผยแพรชื่อเสียง/ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
- เผยแพรตัวชี้วัดองคกรแหงความสุข
- 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
มีความเปนหนึ่งเดียว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจ ารณาแลว เห็นควรใหนําความคืบ หนาของการดําเนิน การจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560-2574 เสนอที่ประชุมระดมความคิดเห็นสภามหาวิทยาลัยและผูบ ริห าร
มหาวิทยาลัย (Retreat) ระหวางวันที่ 26-27 กันยายน 2558 พิจารณา
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นของวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยแหง
การสรางสรรคและสรางสุข” ควรแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยทีโ่ ดดเดนและชัดเจนที่สุด
ระเบียบวาระที่ 4.5.7

รายชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ดวยกองกิจการนักศึกษาไดเสนอรายชื่อนักศึกษาที่คณะวิชาตางๆ เสนอเขารับพระราชทาน
ทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2558 ดังนี้
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 คะแนนเฉลีย่ สะสม 3.83
5. คณะอักษรศาสตร
นางสาวอัฐภิญญา มนตรี
รหัส 05550356 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86
6. คณะศึกษาศาสตร
นางสาวอัฐพร สมบูรณ
รหัส 06540373 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93
7. คณะวิทยาศาสตร
นางสาวกาญจนา เหลาสันติสุข
รหัส 07550049 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.99

36
8. คณะเภสัชศาสตร
นายนววิธ ลีนานุพันธุ
รหัส 08570077
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวพิมพมาดา ทองสิมา
รหัส 09552077
10. คณะดุริยางคศาสตร
นายเอกราช จันทรแสง
รหัส 10550035
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาวรัตนาภรณ ตูแกว
รหัส 11550109
12. คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวนฤมล บัณฑิตาโสภณ
รหัส 12550262
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวชนากานต กาวงศ
รหัส 13550316
14. วิทยาลัยนานาชาติ
นางสาวตวงทรัพย วิชัยศร
รหัส 90550134
ทุนภูมิพลประเภทสงเสริมการศึกษา จํานวน 14 ทุน ไดแก
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
นางสาวอาภาพัชร ใจอินทร
รหัส 01540101
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นายธนพงษ พิสิฐสิฬษ
รหัส 02550069
3. คณะโบราณคดี
นางสาววิริยา ธรรมศร
รหัส 03560151
4. คณะมัณฑนศิลป
นายณัฐวัตร ศรีนุน
รหัส 04550194
5. คณะอักษรศาสตร
นางสาวสกุลงาม โคตรสมบัติ
รหัส 05570355
6. คณะศึกษาศาสตร
นายสุทธิรักษ คําวงศ
รหัส 06570089
7. คณะวิทยาศาสตร
นายพีรพัฒน งามคณะ
รหัส 07560311
8. คณะเภสัชศาสตร
นางสาวกุลอุมา กระบี่ศรี
รหัส 08550015
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายอัมฤทธิ์ แปนไทย
รหัส 09550375
10. คณะดุริยางคศาสตร
นายวิธวินท อมรรัตนศักดิ์
รหัส 10550076
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
นายอชิตะ หลําเบ็นหมุด
รหัส 11570428

คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.70
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.84
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.81
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.77
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.95

คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.59
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.18
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.68
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.78
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.37
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.80
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.17
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.31
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.40
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.78
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.71
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12. คณะวิทยาการจัดการ
นายปยะวัฒน เลาหะกาญจนศิริ
รหัส 12550472
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวจิชานนท ทองนาคพันธ
รหัส 13550110
14. วิทยาลัยนานาชาติ
นายชูเสกข เพียรธารธรรม
รหัส 90550095
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.66
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.54
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.84

มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทาน
ทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2558 ประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 14 ทุน และประเภทสงเสริมการศึกษา
จํานวน 14 ทุน ตามที่กองกิจการนักศึกษาเสนอ เพื่อเขารับพระราชทานทุนภูมิพลในวันพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2557 ในวันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2558 ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.8

ขอหารือแนวทางการเพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจากสถิติจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาบัณฑิต ปการศึกษา 2552-2556

สรุปเรื่อง
ตามทีก่ องบริการการศึกษาไดจัดทําสถิติจํานวนผูสําเร็จการศึกษา โดยจําแนกตามระยะเวลาที่
ผูสําเร็จการศึกษาใชในการศึกษาจนสําเร็จตามหลักสูตรและเกินหลักสูตร ในระดับอนุปริญญา-ปริญญาบัณฑิต
ปการศึกษา 2552-2556 นั้น
ในการนี้ กองบริการการศึกษาจึงขอหารือแนวทางการเพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจากสถิติ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว เพื่อพิจารณาหาแนวทางการเพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึก ษาในระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรใหมากขึ้น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจ ารณาแลว เห็นควรใหคณบดีคณะวิชาพิจารณาหาแนวทางการเพิ่ม จํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรใหมากขึ้น พรอมทั้งปญหา/อุปสรรคตางๆ จากสถิติ
จํานวนผูสําเร็จ การศึก ษาระดับ อนุป ริญ ญา-ปริญ ญาบัณฑิต ปก ารศึก ษา 2552-2556 ตามที่ ก องบริก าร
การศึกษาเสนอ และขอใหสงขอเสนอแนะดังกลาวไปยังกองบริการการศึกษาเพื่อรวบรวมนําเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาอีกครั้ง
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ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
การใหบริการรถรางไฟฟา Campus Power ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดี พระราชวัง สนามจันทร ไดแจง ใหที่ป ระชุม ทราบวา มหาวิท ยาลัยศิล ปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรรวมกับภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไดจัดใหมีบริการรถรางไฟฟา Campus Power จํานวน 4 คัน ซึ่งใหบริการในขณะนี้จํานวน 2 คัน และสํารอง
จํานวน 2 คัน เพื่อบริการรับ-สงนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (บริการฟรีไมเสียคาใชจาย) โดยมี
ทาจอดรถบริเวณริมถนนหนาอาคาร 50 ป คณะอักษรศาสตร หรือสามารถเรียกใชบริการไดทุกสถานที่ที่รถขับ
ผาน กําหนดเสนทางการเดินรถจากประตูทรงพลถึงประตูเหนือวัง ตั้งแตเวลา 06.00-20.00 น. ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต
วันที่ 22 กันยายน 2558 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 12.30 น.

(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองตามที่ไดแกไขแลว

