
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 25/2558

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานท่ีประชุม
2. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
5. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
6. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
7. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี
9. ผศ.เอกพงษ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป

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

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
2. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร
3. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
4. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
5. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร
6. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
8. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
9. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝายวางแผนและพัฒนา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ

11. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
12. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
13. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย
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ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
2. อ.นภดล วิรุฬหชาตะพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
3. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
4. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

พระราชวังสนามจันทร

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี ลาพักผอนไปตางประเทศ
2. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ
3. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดราชการ
4. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ติดราชการ
5. รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ลาปวย

เปดประชุมเวลา 10.55 น.
เม่ือสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 24/2558

เม่ือวันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 24/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผูบริหาร คณบดีคณะวิชา ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก

และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีไดดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557 ใหสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี

2. มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเขารวมการประชุมวิชาการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตรของประเทศไทยและประเทศญี่ปุน 2015 “Thailand-Japan Student Science Fair 2015”
(TJ-SSF 2015) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 21-25 ธันวาคม 2558
โดยความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุน
และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

ท้ังนี้  การประชุมวิชาการดังกลาวไดรับพระมหากรุณาธิ คุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเปนองคประธานเปดการประชุมในวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 เวลา
10.00 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักเรียนท่ีมานําเสนอโครงงาน
ท้ังสิ้น 589 คน เปนชาวไทย จํานวน 380 คน และชาวญี่ปุน จํานวน 209 คน ภายในงานประกอบดวย
กิจกรรมหลักดังนี้

2.1 การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และโรงเรียนอ่ืนๆ ในประเทศไทยรวมกับนักเรียนจาก Super Science High
Schools of Japan

2.2 กิจกรรมศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบุรี

2.3 กิจกรรม Science Walk Rally และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Teacher Show
and Share ระหวางคณาจารยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและคณาจารยจาก Super Science High
School

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซ่ึงมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 2.5.1 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน

ประจําป พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน ครั้ง ท่ี 6/2558

เม่ือวันอังคารท่ี 22 ธันวาคม 2558 ไดกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทาง
การเงิน ประจําป พ.ศ. 2559 นั้น

เพ่ือใหการดําเนินการเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทาง
การเงินเปนไปดวยความเรียบรอย กองคลังจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน ประจําป พ.ศ. 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 หลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.ประสิทธิ์ ลิ้มบุพศิริพร* 1. อาจารย ดร.ประสิทธิ์ ลิ้มบุพศิริพร*
2. อาจารย ดร.จิราภา ลิ้มบุพศิริพร* 2. อาจารย ดร.จิราภา ลิ้มบุพศิริพร*
3. อาจารย ดร.ทิวดี มุสันเทียะ 3. อาจารย ดร.ทิวดี มุสันเทียะ
4. อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง 4. อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง
5. อาจารยปรีชา แซลี้ 5. อาจารย ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกําธร
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โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 20/2558 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุง
ครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร  ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี

20/2558 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.3 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ บางยี่ขัน* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ บางยี่ขัน*
2. อาจารย ดร.วรัญู พูลสวัสดิ์* 2. อาจารย ดร.อุรารักษ  รมรื่น
3. อาจารย ดร.สุจินันท มีไล 3. อาจารย ดร.สุจินันท มีไล
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโชวิศาล 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโชวิศาล
5. อาจารย ดร.ทักษวัน ทองอราม 5. อาจารย ดร.ทักษวัน ทองอราม*
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี

19/2558 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.4 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี

19/2558 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผกามาศ ไมตรีมิตร* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรายุทธ จันทรมหเสถียร
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐิญา คาผล* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐิญา  คาผล*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร ต ศรีวงษ* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร  ต ศรีวงษ*
4. รองศาสตราจารย ดร.ศรีสมบัติ นวนพรัตนสกุล* 4. รองศาสตราจารย ดร.ศรีสมบัติ  นวนพรัตนสกุล
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย* 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์  ลอจิตรอํานวย*

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.วีรยุทธ เลิศนที* 1. รองศาสตราจารย ดร.วีรยุทธ เลิศนที*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรวง รุงประกายพรรณ* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรวง รุงประกายพรรณ*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต นิรัติศัย 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต นิรัติศัย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลาวัลย ศรัทธาพุทธ* 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลาวัลย ศรัทธาพุทธ*
5. รองศาสตราจารยสินธพ โฉมยา 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.5 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี

19/2558 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน* 1. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกพรหม สุคนธพันธุ* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลัย สถิรพันธุ*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมวรรณ เผือกผอง* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมวรรณ เผือกผอง*
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันดี ญาณไพศาล* 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันดี ญาณไพศาล*
5. อาจารย ดร.ปยะนุช จงสมัคร* 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนีย เตชะอาภรณกุล*
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี

19/2558 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

เภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี

19/2558 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกพรหม สุคนธพันธุ*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปารณีย มีแตม* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริพรรณ ลิ้มศิริชัยกุล*
3. อาจารย ดร.ทสมาพร สุขวัฒนาสินิทธ* 3. อาจารย ดร.ทสมาพร สุขวัฒนาสินิทธ*
4. อาจารย ดร.นุชจิรา พงศนิมิตประเสริฐ* 4. อาจารย ดร.นุชจิรา พงศนิมิตประเสริฐ*
5. รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร* 5. รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร*

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.มานี เหลืองธนะอนันต* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท*
2. รองศาสตราจารย ดร.สุวรรณี พนมสุข* 2. รองศาสตราจารย ดร.สุวรรณี พนมสุข*
3. รองศาสตราจารย ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต* 3. รองศาสตราจารย ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต*
4. รองศาสตราจารย ดร.สมลักษณ คงเมือง* 4. รองศาสตราจารย ดร.สมลักษณ คงเมือง*
5. รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน 5. รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน*
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป
พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

ทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี

19/2558 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.9 หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.อุทัย โสธนะพันธุ* 1. รองศาสตราจารย ดร.อุทัย โสธนะพันธุ*
2. รองศาสตราจารย ดร.ฉัตชัย ฉ่ินไพศาล* 2. รองศาสตราจารย ดร.ฉัตชัย ฉ่ินไพศาล*
3. รองศาสตราจารย ดร.คนาวรรณ พจนาคม 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวลิต สิทธิสมบัติ*
4. รองศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา* 4. รองศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา*
5. รองศาสตราจารย ดร.นุศรา ปยะพลรุงโรจน* 5. รองศาสตราจารย ดร.นุศรา ปยะพลรุงโรจน*

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผกามาศ ไมตรีมิตร* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรายุทธ จันทรมหเสถียร
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐิญา คาผล* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐิญา คาผล*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร ต ศรีวงษ* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร ต ศรีวงษ*
4. รองศาสตราจารย ดร.ศรีสมบัติ นวนพรัตนสกุล* 4. รองศาสตราจารย ดร.ศรีสมบัติ นวนพรัตนสกุล
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย* 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย*
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โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี
19/2558 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.10 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนดังนี้ “3.3 นักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอยางนอย 1
ครั้ง โดยตองทําความรูจักกับวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย
2-3 คน เพ่ือพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังกับนักวิชาการและนักศึกษาท่ีมีการศึกษาในระดับ
เดียวกัน และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 21/2558 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.11 หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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เปนดังนี้ “3.3 นักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอยางนอย
1 ครั้ง โดยตองทําความรูจักกับวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย
2-3 คน เพ่ือพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังกับนักวิชาการและนักศึกษาท่ีมีการศึกษาในระดับ
เดียวกัน และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 21/2558 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุ งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดท่ี
5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนดังนี้ “3.10
นักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตอง
ทําความรูจักกับวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย 2-3 คน
เพ่ือพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังกับนักวิชาการและนักศึกษาท่ีมีการศึกษาในระดับเดียวกัน
และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 21/2558 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนดังนี้
“3. นักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตอง
ทําความรูจักกับวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย 2-3 คน
เพ่ือพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังกับนักวิชาการและนักศึกษาท่ีมีการศึกษาในระดับเดียวกัน
และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 21/2558 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.14 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนดังนี้
“เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดท่ี 7
(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ี มีการเปลี่ยนแปลงแก ไข รวมท้ังนักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการ
ในระดับชาติ/นานาชาติ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตองทําความรูจักกับวิทยากรหรือผูแสดง
ปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย 2-3 คน เพ่ือพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสาร
ภาษาอังกฤษท้ังกับนักวิชาการและนักศึกษาท่ีมีการศึกษาในระดับเดียวกัน และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชา
ซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 21/2558 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.15 หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

ทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดท่ี
5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนดังนี้ “3.11
นักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตอง
ทําความรูจักกับวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย 2-3 คน
เพ่ือพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังกับนักวิชาการและนักศึกษาท่ีมีการศึกษาในระดับเดียวกัน
และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 21/2558 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

เภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดท่ี
5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนดังนี้ “3.10
นักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตอง
ทําความรูจักกับวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย 2-3 คน
เพ่ือพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังกับนักวิชาการและนักศึกษาท่ีมีการศึกษาในระดับเดียวกัน
และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 21/2558 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.17 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนดังนี้ “เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (หมวดท่ี 7)
และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแกไข (ดูภาคผนวก ก) และนักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/
นานาชาติ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตองทําความรูจักกับวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา
(Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย 2-3 คน เพ่ือพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษ
ท้ังกับนักวิชาการและนักศึกษาท่ีมีการศึกษาในระดับเดียวกัน และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏ
เปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 21/2558 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.18 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนดังนี้ “3.2 นักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอยางนอย
1 ครั้ง โดยตองทําความรูจักกับวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย
2-3 คน เพ่ือพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังกับนักวิชาการและนักศึกษาท่ีมีการศึกษาในระดับ
เดียวกัน และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”
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โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 21/2558 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.19 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนดังนี้
“(2) นักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตอง
ทําความรูจักกับวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย 2-3 คน
เพ่ือพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังกับนักวิชาการและนักศึกษาท่ีมีการศึกษาในระดับเดียวกัน
และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 21/2558 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การปดหลักสูตร
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.1 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 1

ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 และ

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ตั้งแตปการศึกษา
2548 เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็กท่ีมีอายุในชวง 3-7 ป ตามเกณฑการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกท้ังเปนการเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
และใหบริการชุมชนในฐานะของศูนยการศึกษาปฐมวัย นั้น

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน
ชั้นอนุบาลปท่ี 1 และชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2558 โดยกําหนดจํานวนรับเขาศึกษา ดังนี้

1. ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 25 คน รวมจํานวน 50 คน
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 38 คน รวมจํานวน 76 คน

ซึง่กําหนดรับจาก
2.1 นักเรียนของศูนยการศึกษาปฐมวัย จํานวน 50 คน
2.2 บุตรของบุคลากรและบุคลากรภายนอก จํานวน 26 คน

ท้ังนี้  ได กําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไว ในโครงการแลว
ซึ่งกองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ
ของโครงการไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของท่ีประชุมคณบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1
และชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
โครงการตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.2 โครงการสานฝนสูความเปนเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬารุนใหม
: การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
ดวยวิธีพิเศษ เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา

สรุปเรื่อง
ตามแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งเปนกรอบและทิศทางในการ

พัฒนาการกีฬาของประเทศใหบรรลุเปาหมายท้ังดานการพัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน การกีฬาเพ่ือมวลชน
และการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ภายใตนโยบาย “กีฬาสรางคน คนสรางชาติ” รัฐบาลไดมีนโยบายในการสงเสริมการเลนกีฬาในทุกดาน
อยางครบวงจร เพ่ือยกระดับมาตรฐานการกีฬาของประเทศไทย มุงความเปนเลิศในการแขงขัน และเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดในการสงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน รวมท้ังเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสท่ี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีความพรอม
ในการเชื่อมตอการพัฒนาศักยภาพดานกีฬาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาใหมีโอกาสพัฒนาท้ังดานความรู
และดานกีฬาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหเยาวชนเหลานั้นไดมีการพัฒนาศักยภาพดานกีฬาของตนเองในระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติตอไป นั้น

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการสานฝนสูความเปนเลิศทาง
การกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬารุนใหม : การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬาดวยวิธีพิเศษ เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ระยะเวลาในการดําเนินโครงการตอเนื่อง 4 ป ตั้งแต
ปการศึกษา 2559-2562 ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี
16/2558 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2558 โดยกําหนดจํานวนรับเขาศึกษา 20 คน ซึ่งคุณสมบัติของผูสมัครเขา
ศึกษาตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) หากไมเปนนักเรียน
สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรจะตองมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยางนอย 4 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา
2.25 และตองเปนนักกีฬาตัวแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เปนนักกีฬาตัวแทนในลําดับท่ี 1-3 ตอเนื่องอยางนอย 2 ป ของระดับตัวแทนจังหวัด/
ตัวแทนเขตการศึกษา/เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย/ยุวชนทีมชาติไทย/ระดับชาติ หรือ

- เปนนักกีฬาตัวแทนในลําดับท่ี 1-3 อยางนอย 1 ป ของระดับนานาชาติ หรือ
- เปนนักกีฬาตัวแทนในลําดับท่ี 4 ข้ึนไป ตอเนื่อง 2 ปจนถึงวันสมัคร ของระดับตัวแทน

จังหวัด/ตัวแทนเขตการศึกษา/เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย/ยุวชนทีมชาติไทย/ระดับชาติ/นานาชาติ หรือ
- ไดรับการรับรองจากสมาคมหรือองคกรท่ีเชื่อถือไดวามีความสามารถพิเศษทางกีฬา

หรือมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาความสามารถทางกีฬาเทียบเทาหรือใกลเคียงคุณสมบัติของนักกีฬาตัวแทนในลําดับท่ี
1-3 ขางตน จะไดรับสิทธิเขาศึกษาตอ แตหากมีผลงานเปนไปตามเกณฑในภายหลัง จะไดรับทุนยกเวน
คาหนวยกิต 1 ปการศึกษา ในปการศึกษาถัดไป

ท้ังนี้ ไดกําหนดเงื่อนไขของผูผานการคัดเลือกในโครงการ ดังนี้
1. นักศึกษาตองเปนผูประพฤติตนตามระเบียบขอบังคับของคณะศึกษาศาสตร หรือ

มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเครงครัด
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2. นักศึกษาตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ํา
กวา 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนเรียน

3. นักศึกษาตองเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันกีฬาตามความสามารถของประเภทกีฬา
ท่ีตนเองถนัดในนามมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกครั้งท่ีมหาวิทยาลัยสงเขารวมการแขงขัน

4. นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีหนวยงานภายในและ/หรือภายนอก
มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร และมหาวิทยาลัยรองขอโดยผานการพิจารณาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การกีฬา

5. นักศึกษาตองรายงานผลการเรียนและผลงานทางการกีฬาใหคณะศึกษาศาสตรทราบอยาง
ละเอียดทุกภาคการศึกษา

6. ผูท่ีผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาจะไดรับทุนในปการศึกษาแรก โดยจะไดรับการยกเวน
คาลงทะเบียนแบบเหมาจายในสวนของคณะศึกษาศาสตร จํานวน 11,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)
ตอภาคการศึกษา สําหรับคาธรรมเนียมอ่ืนๆ นักศึกษาตองชําระเองตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

อนึ่ ง ได กําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขา ศึกษาไว ในโครงการแลว
ซึ่งกองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ
ของโครงการไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของท่ีประชุมคณบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสานฝนสูความเปนเลิศทางการกีฬา
พัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬารุนใหม : การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬาดวยวิธีพิเศษ เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัติโครงการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 100 ป ศาสตราจารยศิลป พีระศรี

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 84/2556 ลงวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2556 แตงตั้ ง

คณะกรรมการกองทุน 100 ป ศาสตราจารยศิลป พีระศรี โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันท่ี 24
กุมภาพันธ 2556 ถึงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกลาวใกลครบวาระการปฏิบัติหนาท่ี ดังนั้น เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
กองทุน 100 ป ศาสตราจารยศิลป พีระศรี (ชุดใหม) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน 100 ป
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี พ.ศ. 2536 และแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2540 ขอ 8 กําหนดให
มีคณะกรรมการกองทุนเปนผูดําเนินงานตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยใหมีกรรมการจํานวนไมนอยกวา
7 คน แตไมเกิน 9 คน ประกอบดวย
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1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี คณบดี และหัวหนาหนวยงาน กรรมการ

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํานวน 2-3 คน

3. นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร หรือผูแทน กรรมการ
4. ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลอ่ืน จํานวน 3-4 คน กรรมการ

โดยบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1 เปนผูมีความสนใจ และมีความรูความเขาใจในศิลปะ

และวัฒนธรรมในสาขาตางๆ
4.2 เปนผูมีอุปการคุณตอวงการศิลปะและอ่ืนๆ
4.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย ไรความสามารถ หรือเสมือนไร

ความสามารถ
5. หัวหนาฝายคลัง เหรัญญิก
6. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการ จํานวน 1 คน เลขานุการ
7. หัวหนางานการประชุม ผูชวยเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 100 ป ศาสตราจารย
ศิลป พีระศรี (ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อ ดังนี้

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
3. ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
4. นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร หรือผูแทน กรรมการ
5. อาจารยอํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ ตรีตรง กรรมการ
7. ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา เถาทอง กรรมการ
8. ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร กรรมการ
9. ผูอํานวยการกองคลัง เหรัญญิก

10. หัวหนางานการประชุม ผูชวยเลขานุการ
และใหนําเสนออธกิารบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 60/2558 ลงวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2558 แตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป ตั้งแตวันท่ี
1 กุมภาพันธ 2558 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2559 นั้น
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เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกลาวใกลครบวาระการปฏิบัติหนาท่ีแลว ดังนั้น เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน (ชุดใหม)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการ
พลเรือนดีเดน (ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้

1. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ หรือผูแทน กรรมการ
3. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร หรือผูแทน กรรมการ
4. คณบดีคณะโบราณคดี หรือผูแทน กรรมการ
5. คณบดีคณะมัณฑนศิลป หรือผูแทน กรรมการ
6. คณบดคีณะอักษรศาสตร หรือผูแทน กรรมการ
7. คณบดีคณะศึกษาศาสตร หรือผูแทน กรรมการ
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร หรือผูแทน กรรมการ
9. คณบดีคณะเภสัชศาสตร หรือผูแทน กรรมการ

10. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
หรือผูแทน

11. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร หรือผูแทน กรรมการ
12. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร หรือผูแทน กรรมการ
13. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หรือผูแทน กรรมการ
14. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผูแทน กรรมการ
15. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ หรือผูแทน กรรมการ
16. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผูแทน กรรมการ
17. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือผูแทน กรรมการ
18. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง หรือผูแทน กรรมการ
19. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร หรือผูแทน กรรมการ
20. ผูอํานวยการหอศิลป หรือผูแทน กรรมการ
21. ประธานสภาคณาจารย หรือผูแทน กรรมการ
22. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
23. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต กรรมการ
24. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ
25. ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวเกตนนิภา วรวงษ ผูชวยเลขานุการ

และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจํา

สรุปเรื่อง
ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําจะครบวาระการดํารงตําแหนงใน

วันท่ี 28 มีนาคม 2559 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา (ชุดใหม)

ท้ังนี้ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ
และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา พ.ศ. 2531 ขอ 4 กําหนดให
อธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจําข้ึน
คณะหนึ่งประกอบดวย ประธานสภาคณาจารย เปนประธาน ผูแทนคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และ
หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะจํานวนหนวยงานละหนึ่งคน และผูแทนสํานักงาน
อธิการบดีสองคนเปนกรรมการ โดยในสวนของสถาบัน สํานัก ศูนย และหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะตองเปนหนวยงานท่ีมีคณาจารยประจําสังกัดเทานั้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา (ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อดังนี้

1. ประธานสภาคณาจารย ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน วังบอน กรรมการ
3. อาจารย ดร.ธนะ จีระพิวัฒน กรรมการ
4. อาจารยศศิธร ศิลปวุฒยา กรรมการ
5. อาจารยกศิตินทร  ชุมวรานนท กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารยภัธทรา โตะบุรินทร กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ กรรมการ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวัฒน  ณัฐพูลวัฒน กรรมการ

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติพงศ โสภณพงศพิพัฒน กรรมการ
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เจริญนิตย กรรมการ
12. อาจารยวัชราภรณ  รวมธรรม กรรมการ
13. อาจารยวิสวัส  ทองธีรภาพ กรรมการ
14. อาจารยนฤชร สังขจันทร กรรมการ
15. อาจารย ดร.สุดาวดี จันทรภิวัฒน กรรมการ
16. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ
17. นางวราภรณ ฉัตรวงศพันธ กรรมการ
18. นางสาวศิริพร  ภัคโภไคย เลขานุการ

และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
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ท้ังนี้ ท่ีประชุมขอใหการดําเนินการดังกลาวจัดใหมีการประชุมเพ่ือพิจารณาปญหาอุปสรรค
และนําไปทบทวนเพ่ือใชประกอบการกําหนดแนวทางในการดําเนินการใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค
อยางราบรื่น และขอความรวมมือใหคณบดีคณะวิชา ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก กําชับผูท่ีไดรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการดังกลาวใหความรวมมือและเขารวมการประชุมอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือให
การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เปนไปดวยความเรียบรอย

ระเบียบวาระท่ี 4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคาหนวยกิตรายวิชา

ภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการท่ีใชเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลือง
ท่ีมีราคาสูง รายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 ไดให

ความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2552 เนื่องจากคณะเภสัชศาสตรได
เพ่ิมรายวิชาในรายวิชาเลือก กลุมสาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร จํานวน 2 รายวิชา นั้น

บัดนี้ คณะเภสัชศาสตรประสงคขอกําหนดคาหนวยกิตรายวิชาภาคบรรยายและหรือ
ภาคปฏิบัติการท่ีใชเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีราคาสูง รายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 (เพ่ิมเติม) โดยกองบริการการศึกษาไดตรวจสอบอัตราคาหนวยกิตรายวิชา
ตามหลักสูตรดังกลาวแลว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
คาหนวยกิตรายวิชาภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการท่ีใชเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีราคาสูง
รายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 (เพ่ิมเติม) ท้ังนี้ ใหเริ่มใชกับนักศึกษาท่ีใช
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดคาหนวยกิตรายวิชาภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการท่ีใชเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมี
ราคาสูง รายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 (เพ่ิมเติม) และใหนําเสนอ
อธิการบดลีงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคาหนวยกิตรายวิชา
ภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการท่ีใชเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลือง
ท่ีมีราคาสูง รายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 ไดให

ความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2555 เนื่องจากคณะเภสัชศาสตรได
เพ่ิมรายวิชาในรายวิชาเลือก กลุมสาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร จํานวน 2 รายวิชา นั้น

บัดนี้ คณะเภสัชศาสตรประสงคขอกําหนดคาหนวยกิตรายวิชาภาคบรรยายและหรือ
ภาคปฏิบัติการท่ีใชเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีราคาสูง รายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เพ่ิมเติม) โดยกองบริการการศึกษาไดตรวจสอบอัตราคาหนวยกิตรายวิชา
ตามหลักสูตรดังกลาวแลว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
คาหนวยกิตรายวิชาภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการท่ีใชเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมีราคาสูง
รายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เพ่ิมเติม) ท้ังนี้ ใหเริ่มใชกับนักศึกษาท่ีใช
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดคาหนวยกิตรายวิชาภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการท่ีใชเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีมี
ราคาสูง รายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เพ่ิมเติม) และใหนําเสนอ
อธิการบดลีงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 วาระลับ
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการข้ันสุดทายของ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ  คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุ มัติ ใหผูช วยศาสตราจารย  ดร. เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา
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เรื่อง “พันธุศาสตรระดับโมเลกุลประยุกต” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2557 ถึงวันท่ี
31 สิงหาคม 2558 นั้น

ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ ไดสงรายงานผลความกาวหนา
ของการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการข้ันสุดทาย ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2558

ท้ังนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ ไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ
แลวตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2558

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการข้ันสุดทายของผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปดประชุมเวลา 11.30 น.

(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


