
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 19/2558 

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

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

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญส่ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
3. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม   
4. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    
5. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
6. อ.ดร.นนท์  คุณค ้าชู  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาราชการแทน  

  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
7. อ.อ้ามฤทธิ์   ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
8. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
9. ผศ.ชวลิต   ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 

10. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
11. รศ.ดร.เกษร  จันทร์ศิริ ผู้อ้านวยการวิทยาลัยนานาชาติ  
12. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
13. ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ผู้อ้านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  
14. อ.ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ ผู้อ้านวยการหอศิลป์   

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์  อรรถลังรอง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี 
4. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
5. ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ์  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร รกัษาราชการแทน             

  ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
6. รศ.ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
7. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
8. ผศ.ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

10. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
11. อ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ้านวยการส้านักหอสมุดกลาง 
12. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
13. อ.ดร.คุณัตว์  พิธพรชัยกุล กรรมการสภาคณาจารย์ แทนประธานสภาคณาจารย์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.พีรพัฒน์  ยางกลาง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
2. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
  พระราชวังสนามจันทร์ 

2. อ.ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท์    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
3. ผศ.ดร.ศุภรัตน์  แสงฉัตรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม  

1. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   ติดราชการ 
2. รศ.วัฒนา  เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ติดราชการ 
3. อ.ดร.บ้ารุง  ช้านาญเรือ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์    ติดราชการ 
4. อ.ด้าริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์   ติดราชการ 
5. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดราชการ 
6. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์  ติดราชการ 

เปิดประชุมเวลา 09.50 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ  ดังนี  

 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 18/2558         

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ครั งที่ 18/2558 เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมหน้า 2 ในส่วนของผู้ไม่มาประชุม 
ล้าดับที่ 4  รศ.ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จาก “ลาพักผ่อนไปต่างประเทศ” เป็น “ลากิจ
ไปต่างประเทศ” แล้วรับรองรายงานการประชุมตามท่ีได้แก้ไขแล้ว 
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ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 18/2558         
เม่ือวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 (วาระลับ) 

 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ครั งที่ 18/2558 เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยก้าหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ้าปี พ.ศ. 2558 ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 08.09 น. ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้สนใจเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก  
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3  เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4  เรื่องรับทราบด้านวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1  ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังนี  
1. วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

2557 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติครั งท่ี 13/2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 จ้านวน 2 รายวิชา คือ  

1.1 รายวิชา 912 202 Quantitative Analysis and Business Statistics ของนักศึกษา
จ้านวน 2 ราย   

1.2 รายวิชา 912 311 Internship in Hotel III ของนักศึกษาจ้านวน 1 ราย   
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2. คณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2557 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะมัณฑนศิลป์ครั งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2558 จ้านวน 2 รายวิชา คือ  

2.1 รายวิชา 360 106 ศิลปปฏิบัติ 2 (Art Studio II) ของนักศึกษาจ้านวน 1 ราย 
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนน  

2.2  รายวิชา 364 212 ศิลปนิพนธ์ (Art Thesis) ของนักศึกษาจ้านวน 1 ราย เนื่องจาก
เกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน  

3. คณะโบราณคดีประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2557 จ้านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 355 101 Eastern Art ของนักศึกษาจ้านวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความ
ผิดพลาดในการส่งรายงานของนักศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้า          
คณะโบราณคดคีรั งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558   

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ
คณะมัณฑนศิลป์ และคณะโบราณคดีแล้ว 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา         
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 จ้านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 803 354 การออกแบบนิตยสาร     
ของนักศึกษาจ้านวน 23 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งค่าระดับคะแนนผลการศึกษา ซึ่งได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครั งที่ 8/2558     
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558   

5. คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2557 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะอักษรศาสตร์ครั งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 
14 กันยายน 2558 จ้านวน 2 รายวิชา คือ  

5.1 รายวิชา 436 207 Library Automation ของนักศึกษาจ้านวน 19 ราย เนื่องจาก
เกิดความผิดพลาดในการส่งค่าระดับคะแนนผลการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน  

5.2 รายวิชา 412 203 Academic Reading and Writing I ของนักศึกษาจ้านวน 2 ราย 
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกค่าระดับคะแนนผลการศึกษา  

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 จ้านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 623 351 Engineering 
Project I กลุ่ม 18 ของนักศึกษาจ้านวน 2 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนน ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2558 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระที่  2.5.1 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ส้านักงบประมาณได้จัดประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 
โดยมีสาระส้าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย  ดังนี  

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87         
1.1  รายการงบลงทุนที่มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ด้าเนินการก่อหนี ผูกพัน

และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1  
1.2 รายการงบลงทุนที่มีวงเงินตั งแต่ 2 ล้านบาทขึ นไป แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้ก่อหนี 

ผูกพันให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2 และเบิกจ่ายตามความเหมาะสมของระยะเวลาด้าเนินการแต่ละ
งวดงาน 

1.3 รายการงบลงทุนที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาทขึ นไป  ให้ก่อหนี ผูกพันอย่างช้าภายใน
ไตรมาสที่ 2 และเบิกจ่ายตามความเหมาะสมของระยะเวลาด้าเนินการแต่ละงวดงาน 
  2. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 โดยก้าหนด     
ให้งบบุคลากร งบด้าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืนที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายประจ้าให้เริ่ม
ด้าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั งแต่ไตรมาสที่ 1 ส้าหรับรายจ่ายที่ตั งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
ประชุม และสัมมนาให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  3. เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96      
โดยแยกเป็นรายไตรมาส  ดังนี  

ไตรมาส เป้าหมายการเบิกจ่าย 
รายจ่ายลงทุน (สะสม) 

เป้าหมายการเบิกจ่าย 
รายจ่ายประจ้า (สะสม) 

เป้าหมายการเบิกจ่าย 
รายจ่ายภาพรวม (สะสม) 

1 19 33 30 
2 21 22 22 
3 21 21 21 
4 26 22 23 

รวม 87 98 96 

4. ให้ส่วนราชการที่มีเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีเร่งรัดการก่อหนี ผูกพันและเบิกจ่ายโดยเร็ว 
5. ให้หัวหน้าส่วนราชการติดตามและก้ากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้เร่งด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะโบราณคดีประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึก
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน    
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ้านวน 48 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี 
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจารึกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และให้น้าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะโบราณคดีประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึก
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี    

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 

13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  บุญยฤทธิ์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  บุญยฤทธิ์ 
2. อาจารย์ ดร.อุเทน  วงศ์สถิตย์* 2. อาจารย์ ดร.อุเทน  วงศ์สถิตย์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล  คัชชิมา* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล  คัชชิมา* 
4. รองศาสตราจารย์กรรณิการ์  วิมลเกษม 4. รองศาสตราจารย์ประยูร  ทรงศิลป์ 
5. อาจารย์ ดร.ทรงธรรม  ปานสกุณ 5. อาจารย์ ดร.ทรงธรรม  ปานสกุณ* 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจารึกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และให้น้าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
 สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะโบราณคดีประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4   
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ้านวน 15 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี 
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจารึกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และให้น้าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
 สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะโบราณคดีประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี     

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 

13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  บุญยฤทธิ์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  บุญยฤทธิ์ 
2. อาจารย์ ดร.อุเทน  วงศ์สถิตย์* 2. อาจารย์ ดร.อุเทน  วงศ์สถิตย์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล  คัชชิมา* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล  คัชชิมา* 
4. รองศาสตราจารย์กรรณิการ์  วิมลเกษม 4. รองศาสตราจารย์ประยูร  ทรงศิลป์ 
5. อาจารย์ ดร.ทรงธรรม  ปานสกุณ 5. อาจารย์ ดร.ทรงธรรม  ปานสกุณ* 



 8 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจารึกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และให้น้าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2556  โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ                
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี     

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ตั งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 

14/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2556 และให้น้าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตร  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ       
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)    
ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ จ้านวน 26 รายวิชา และกลุ่มวิชาเลือก จ้านวน 2 รายวิชา                

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  หลิวเสรี* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  หลิวเสรี* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์  พุดตาลเล็ก* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์  พุดตาลเล็ก* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราภรณ์  งามปัญญา* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราภรณ์  งามปัญญา* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี  จิรศรีพงศ์พันธ์ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี  จิรศรีพงศ์พันธ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาวรรณ  วิจิตรเวชการ 5. อาจารย์ ดร.รุจิกาญจน์  นาสนิท 
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โดยเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี 
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้น้าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตร       
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ                
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี     

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ตั งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 

14/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2556 และให้น้าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา       
การจัดการการท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี     
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  หลิวเสรี* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  หลิวเสรี* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์  พุดตาลเล็ก* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์  พุดตาลเล็ก* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราภรณ์  งามปัญญา* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราภรณ์  งามปัญญา* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี  จิรศรีพงศ์พันธ์ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี  จิรศรีพงศ์พันธ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาวรรณ  วิจิตรเวชการ 5. อาจารย์ ดร.รุจิกาญจน์  นาสนิท 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ตั งแต่เดือนสิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 

15/2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้น้าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.9 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 และสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)                    
สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี )  ฉบับปี  พ.ศ.  25 55 และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ  

1. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาในหมวดวิชาชีพครูเลือก จ้านวน 1 รายวิชา จาก “รายวิชา   
467 357 ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (Venturing Boy and Girl Scouting)” เป็น “รายวิชา 467 357 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ (Senior and Rover Scouts)” พร้อมทั งแก้ไขค้าอธิบายรายวิชา 

2. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) จ้านวน 1 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี 
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตศักดิ์  พุฒจร* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตศักดิ์  พุฒจร* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต  สังข์เฉย* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต  สังข์เฉย* 
3. อาจารย์ ดร.อภิญญา  อรุณนภาพร 3. อาจารย์จิรัชญา โชติโสภานนท์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสสินี  บุญมีศรีสง่า 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสสินี  บุญมีศรีสง่า 
5. อาจารย์นิธิกร  ม่วงศรเขียว 5. อาจารย์นิธิกร  ม่วงศรเขียว 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 และสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2556 และให้น้าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.10 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยกองบริการการศึกษาประสงค์ขอปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี  

1. ขอเปลี่ยนแปลงค้าอธิบายรายวิชาที่ก้าหนดโดยคณะวิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จ้านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 263 102 คณิตศาสตร์ (Mathematics) 

2. ขอเปลี่ยนแปลงเลขรหัสรายวิชาที่ก้าหนดโดยคณะวิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ้านวน 
2 รายวิชา คือ 

2.1  จาก “รายวิชา 265 101 ภาษาอังกฤษส้าหรับงานสถาปัตยกรรม 1 (English for 
Architecture I)” เป็น “รายวิชา 265 201 ภาษาอังกฤษส้าหรับงานสถาปัตยกรรม 1 (English for 
Architecture I)” 

2.2 จาก “รายวิชา 265 102 ภาษาอังกฤษส้าหรับงานสถาปัตยกรรม 2 (English for 
Architecture II)” เป็น “รายวิชา 265 202 ภาษาอังกฤษส้าหรับงานสถาปัตยกรรม 2 (English for 
Architecture II) ” 

โดยเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั งนี 
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 
2554 และให้น้าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. 2558)  
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยก้าหนดเปิดสอนตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย            
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และก้าหนดรับนักศึกษาปีละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั งที่ 
16/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้    
ในบางประเด็น ทั งนี  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  และให้น้าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนน้าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปิดหลักสูตรใหม่ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปิดหลักสูตร 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การด าเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร             
ปีการศึกษา 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ที่จะคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตาม
วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้นักศึกษาที่มีใจรักการเรียนและวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง จึงได้ริเริ่มด้าเนินการโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง         
เพ่ือคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตั งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา ซึ่งผลการด้าเนินการพบว่า นักศึกษาที่ผ่าน          
การสอบคัดเลือกตามโครงการ โดยวิธีรับตรง มีผลการเรียนที่ดีสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเห็นสมควร
ด้าเนินโครงการต่อเนื่องต่อไปในปีการศึกษา 2559 

ในการนี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์เสนอขออนุมัติ โครงการสอบคัดเลือกบุคคล      
เข้าศึกษา โดยตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 เพ่ือด้าเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่หลักสูตรดังกล่าว ประจ้าปี
การศึกษา 2559 ก้าหนดรับนักศึกษาตามโครงการจ้านวน 40 คน และมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาต้องไม่ต่้ากว่า 2.00 โดยผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสอบข้อเขียนรายวิชาสามัญที่จัด
สอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) รวมทั งสิ น 3 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 1 และฟิสิกส์ และต้องสอบวิชาเฉพาะทางสถาปัตยกรรมที่จัดสอบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ การออกแบบ ทักษะทางศิลปะ และความรู้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
ทั งนี  ได้ก้าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว 

อนึ่ง กองนิติการได้ตรวจสอบอัตราค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการแล้ว มีความเห็นดังนี   
1. การก้าหนดอัตราค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่ก้าหนดไว้ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
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2. การก้าหนดอัตราค่าตอบแทนอนุกรรมการฝ่ายสนามสอบ ซึ่งประกอบด้วย ประธาน         
รองประธาน หัวหน้าตึก ผู้ช่วยหัวหน้าตึก กรรมการคุมสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบส้ารอง           
ไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 
ข้อ 23.6 ซ่ึงก้าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการสอบคัดเลือกบุคคล       
เข้าศึกษา โดยตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 ทั งนี  ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ปรับแก้รายละเอียดการก้าหนด
อัตราค่าตอบแทนอนุกรรมการฝ่ายสนามสอบ โดยก้าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557  ข้อ 23.6 
ตามทีก่องนิติการเสนอในข้อ 2 ก่อนน้าเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
  ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5         เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 คณะอักษรศาสตร์ขอยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาโครงการ            

ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะท่ี 2 ปีการศึกษา 2558                    
(กลุ่มที่ 1 ส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณบดีครั งที่ 16/2558 เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ได้ให้ความ
เห็นชอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 1 ส้าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ตามที่ได้รับ
แจ้งจากส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ้านวน 6 ราย และมอบหมายให้กองบริการการศึกษาปรับแก้
ตารางสรุปข้อมูลโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
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ของคณะอักษรศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ในส่วนของผลการพิจารณาทุนจากคณะวิชา (การสนับสนุนทุน
จากคณะวิชา/ค่าใช้จ่ายที่ต้องช้าระเพ่ิมเติม (ถ้ามี)) โดยให้มีรายละเอียดเช่นเดียวกับของคณะโบราณคดี นั น 

ในการนี  คณะอักษรศาสตร์ได้ด้าเนินการปรับแก้รายละเอียดในตารางสรุปข้อมูลโครงการ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์เสนอที่ประชุมพิจารณายกเว้นค่าบ้ารุงมหาวิทยาลัย 
จ้านวน 4,000 บาท ให้กับนักศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 1 ส้าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าบ้ารุงมหาวิทยาลัย จ้านวน 4,000 
บาท (ได้แก่ ค่าบ้ารุงส่วนกลางมหาวิทยาลัย ค่าบ้ารุงห้องสมุด ค่าบ้ารุงการให้บริการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)
ให้กับนักศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558                    
(กลุ่มท่ี 1 ส้าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ       

Namseoul University สาธารณรัฐเกาหลี (เพิ่มเติม)     
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ Namseoul University สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เพ่ือส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและการวิจัย รวมทั งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และวัสดุ
อุปกรณ์และข้อมูลทางวิชาการ โดยข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นั น 

ในการนี  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ได้จัดท้า (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Namseoul University สาธารณรัฐเกาหลี (เพ่ิมเติม) จ้านวน 3 
ฉบับ ดังนี  

1. ข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือ โครงการสองปริญญาในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ระหว่าง
ภาควิชาการออกแบบแก้วและเซรามิก มหาวิทยาลัยนัมโซล และคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. บันทึกข้อตกลงเรื่องการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยนัมโซลและมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3. บันทึกข้อตกลงส้าหรับการสรรหานักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยนัมโซลและ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทั งนี  ข้อตกลงทั ง 3 ฉบับ มีการระบุรูปแบบและวิธีการด้าเนินงานกิจกรรมให้ชัดเจนขึ น     
โดยเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
งานวิเทศสัมพันธ์แล้ว 

เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ดังนั น 
เพ่ือให้การด้าเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระส้าคัญข้อ 6 ขอบเขต
ความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และการ
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จัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ก่อนที่จะด้าเนินการต่อไป 

อนึ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า 
Namseoul University สาธารณรัฐเกาหลีและมหาวิทยาลัยศิลปากรจะร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการดังกล่าว ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ  ส้านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Namseoul University สาธารณรัฐเกาหลี (เพ่ิมเติม) จ้านวน 3 ฉบับ และให้น้า     
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 การขอเช่าสถานที่ภายนอกวิทยาเขตส าหรับจัดการเรียนการสอน                          

ของคณะดุริยางคศาสตร์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558  
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะดุริยางคศาสตร์อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารเรียนและห้องเรียน ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื นที่ตามนโยบายปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร       
วังท่าพระ ในโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ท้าให้คณะดุริยางคศาสตร์มีพื นที่ไม่เพียงพอส้าหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชา 083 104 
Sport Education ซึ่งเชิญอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มาเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าวให้แก่นักศึกษา     
คณะดุริยางคศาสตร์ จ้านวน 160 คน นั น 

ในการนี  คณะดุริยางคศาสตร์จึงประสงค์ขอเช่าสถานที่ภายนอกวิทยาเขต จ้านวน 2 แห่ง คือ 
สนามแบดมินตัน My House และสนามฟุตบอลฟีนิกซ์ ส้าหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชา 083 104 Sport 
Education ให้แก่นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเช่าสถานที่ภายนอกวิทยาเขต จ้านวน 2 
แห่ง คือ สนามแบดมินตัน My House และสนามฟุตบอลฟีนิกซ์ ส้าหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชา         
083 104 Sport Education ให้แก่นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 
ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตร์เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 การพัฒนาพื้นที่จุดพักขยะแห่งใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร                               
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร                              
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ไดพั้ฒนาพื นที่จุดพักขยะแห่งใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี  

1. เพ่ือพัฒนาพื นที่จุดพักขยะแห่งใหม่ทดแทนจุดพักขยะจุด เดิมซึ่งตั งอยู่บริเวณเรือน       
พระกรรมสักขี 

2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะแบบยั่งยืน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี  น้าไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 

Campus)” 
ทั งนี   สถานที ่ในการด้าเนินการพื นที ่จ ุดพักขยะแห่งใหม่ดังกล่าวตั  งอยู ่บริเ วณกลุ ่ม

บ้านพักชั นเดียวเพชรรัตน ติดกับอาคารมัณฑนศิลป์ 1-4 โดยก้าหนดเปิดใช้งานในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 
2558 เป็นต้นไป ซึ่งมีระบบการบริหารจัดการ ดังนี  

1. มีก้าหนดการเปิด-ปิดประตู เวลา 04.00-22.00 น.  
2. ติดตั งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด LED lighting  
3. ติดตั งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จ้านวน 2 จุด เพ่ือเฝ้าระวังจุดพักขยะล้น และเฝ้าระวัง

กรณีท่ีมีบุคคลน้าขยะมาทิ งไว้ภายนอกรั วด้านหน้าจุดพักขยะ 
4. ติดตั งเครื่องเติมอากาศเพ่ือเพ่ิมก๊าซออกซิเจนในน ้า จ้านวน 2 ชุด ซึ่งเป็นการบ้าบัดก่อน

ปล่อยลงสู่คลองเจดีย์บูชา  
5. ด้าเนินการต่อท่อระบายน ้าล้างท้าความสะอาดจุดพักขยะ และท้ารางรับน ้าฝนเพ่ือปล่อย

ลงสู่บ่อพักและด้าเนินการบ้าบัดก่อนปล่อยลงสู่คลองเจดีย์บูชา 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบและขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานที่มีพื นที่ตั งอยู่ ณ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ในการจัดการขยะตามแนวทางดังกล่าว เพ่ือให้การพัฒนาพื นที่จุดพักขยะแห่งใหม่เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด    
 

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.       

                       
 (นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมฉบับนี  
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


