รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 25/2558
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย
อ.ปญจพล
รศ.ดร.วศิน
อ.อํามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
อ.ดําริห
รศ.ดร.ปานใจ
ผศ.ฉัตรชัย
อ.ดร.ปรมพร

ถาวรเวช
ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
เหลาพูนพัฒน
อิงคพัฒนากุล
ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
บรรณวิทยกิจ
ธารทัศนวงศ
เผาทองจีน
ศิริกุลชยานนท

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการหอศิลป

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดร.วรางคณา
ผศ.ดร.มาเรียม
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล
รศ.ดร.พิทักษ
อ.มานพ
รศ.ดร.อวยพร

11. อ.ดร.ศักดิพันธ
12. ผศ.ดร.อริศร
13. รศ.ดร.บุญศรี

เขียววิชัย
นิพัทธสุขกิจ
นิลพันธุ
อยูยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
คงชุม
ศิริวงศ
เอีย่ มสะอาด
อภิรักษอรามวง
ตันวิมลรัตน
เทียนประเสริฐ
จงเสรีจิตต

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝายวางแผนและพัฒนา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย

2
ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

อ.ดร.นนท
อ.นภดล
อ.ดร.ประไพพิมพ
ผศ.ดร.พีรพัฒน

คุณค้ําชู
วิรุฬหชาตะพันธ
สุธีวสินนนท
ยางกลาง

ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ธงชัย

เตโชวิศาล

รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร

ผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ.ดาวลอย
ศ.ถาวร
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.สมพิศ
รศ.ดร.เกษร

กาญจนมณีเสถียร
โกอุดมวิทย
เกาศัลย
ขัตติยพิกุล
จันทรศิริ

รองอธิการบดี เพชรบุรี
ลาพักผอนไปตางประเทศ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
ติดราชการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ติดราชการ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ติดราชการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ลาปวย

เปดประชุมเวลา 10.55 น.
เรื่องตางๆ ดังนี้

เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 24/2558
เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 24/2558 เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. มหาวิ ทยาลั ย ขอขอบคุ ณ ผู บ ริ ห าร คณบดี คณะวิ ช า ผู อํ านวยการศู น ย / สถาบั น /สํ านั ก
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่ไดดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557 ใหสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี
2. มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเขารวมการประชุมวิชาการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตรของประเทศไทยและประเทศญี่ปุน 2015 “Thailand-Japan Student Science Fair 2015”
(TJ-SSF 2015) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558
โดยความร ว มมื อระหว า งกระทรวงศึ กษาธิ การของประเทศไทย กระทรวงศึ กษาธิ การของประเทศญี่ ปุ น
และสถานเอกอั ค รราชทู ต ญี่ ปุ น ประจํ าประเทศไทย เพื่ อเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
ทั้ ง นี้ การประชุ ม วิ ช าการดั ง กล า วได รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเปนองคประธานเปดการประชุมในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา
10.00 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักเรียนที่มานําเสนอโครงงาน
ทั้ ง สิ้ น 589 คน เป น ชาวไทย จํ านวน 380 คน และชาวญี่ ปุ น จํ า นวน 209 คน ภายในงานประกอบด ว ย
กิจกรรมหลักดังนี้
2.1 การนํ า เสนอโครงงานวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และโรงเรียนอื่นๆ ในประเทศไทยรวมกับนักเรียนจาก Super Science High
Schools of Japan
2.2 กิจกรรมศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี
2.3 กิจกรรม Science Walk Rally และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Teacher Show
and Share ระหวางคณาจารยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและคณาจารยจาก Super Science High
School
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 2.4

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
ประจําป พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง

ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกั บ นโยบายทางการเงิ น ครั้ ง ที่ 6/2558
เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 ไดกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงิน ประจําป พ.ศ. 2559 นั้น
เพื่อใหการดําเนินการเสนอเรื่องเขาที่ประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงิ น เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย กองคลั ง จึ งเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อทราบปฏิ ทิน การประชุ มคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน ประจําป พ.ศ. 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะวิ ท ยาศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุง
ครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 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*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3
สรุปเรื่อง

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
ฉบับป พ.ศ. 2556

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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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*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแต เดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
19/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแต เดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
19/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
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*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแต เดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
19/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6
สรุปเรื่อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2556

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

8
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*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแต เดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
19/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแต เดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
19/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.8

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป
พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.อุทัย โสธนะพันธุ*
1. รองศาสตราจารย ดร.อุทัย โสธนะพันธุ*
2. รองศาสตราจารย ดร.ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล*
2. รองศาสตราจารย ดร.ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล*
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*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแต เดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
19/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.9

หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่มใชตั้งแต เดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
19/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.10 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนดังนี้ “3.3 นักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวของกับสาขาอยางนอย 1
ครั้ง โดยตองทําความรูจักกับวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย
2-3 คน เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับ
เดียวกัน และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.11 หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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เปนดังนี้ “3.3 นักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวของกับสาขาอยางนอย
1 ครั้ง โดยตองทําความรูจักกับวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย
2-3 คน เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับ
เดียวกัน และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่
5 หลั กเกณฑ ในการประเมิ น ผลนั กศึ กษา ขอ 3 เกณฑ การสํ าเร็ จ การศึ กษาตามหลั กสู ต ร เปน ดั งนี้ “3.10
นักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตอง
ทํ าความรู จั กกั บวิ ทยากรหรื อผู แสดงปาฐกถา (Speaker) อย างน อย 1 คน และผู เข าร วมอย างน อย 2-3 คน
เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับ เดียวกัน
และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนดังนี้
“3. นักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกีย่ วของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตอง
ทํ าความรู จั กกั บวิ ทยากรหรื อผู แสดงปาฐกถา (Speaker) อย างน อย 1 คน และผู เข าร วมอย างน อย 2-3 คน
เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับ เดียวกัน
และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.14 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนดังนี้
“เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7
(ภาคผนวก ก) และ/หรื อ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก ไ ข รวมทั้ ง นั ก ศึ ก ษาต อ งเข า ร ว มประชุ ม วิ ช าการ
ในระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตองทําความรูจักกับวิทยากรหรือผูแสดง
ปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเ ขารวมอยางนอย 2-3 คน เพื่อพัฒนาทักษะการติด ตอสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชา
ซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา

13
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.15 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง

ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่
5 หลั กเกณฑ ในการประเมิ น ผลนั กศึ กษา ขอ 3 เกณฑ การสํ าเร็ จ การศึ กษาตามหลั กสู ต ร เปน ดั งนี้ “3.11
นักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตอง
ทํ าความรู จั กกั บวิ ทยากรหรื อผู แสดงปาฐกถา (Speaker) อย างน อย 1 คน และผู เข าร วมอย างน อย 2-3 คน
เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับ เดียวกัน
และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง

ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่
5 หลั กเกณฑ ในการประเมิ น ผลนั กศึ กษา ขอ 3 เกณฑ การสํ าเร็ จ การศึ กษาตามหลั กสู ต ร เปน ดั งนี้ “3.10
นักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตอง
ทํ าความรู จั กกั บวิ ทยากรหรื อผู แสดงปาฐกถา (Speaker) อย างน อย 1 คน และผู เข าร วมอย างน อย 2-3 คน
เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน
และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา

14
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.17 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนดังนี้ “เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (หมวดที่ 7)
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไข (ดูภาคผนวก ก) และนักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/
นานาชาติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สาขาอย า งน อ ย 1 ครั้ ง โดยต อ งทํ า ความรู จั ก กั บ วิ ทยากรหรื อ ผู แ สดงปาฐกถา
(Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย 2-3 คน เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏ
เปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.18 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สารสนเทศศาสตร ท างสุ ขภาพ ฉบั บ ป พ.ศ. 2556 โดยมี ส าระในการปรั บ ปรุ งแก ไ ขคื อ ขอเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดในหมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนดังนี้ “3.2 นักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวของกับสาขาอยางนอย
1 ครั้ง โดยตองทําความรูจักกับวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย
2-3 คน เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับ
เดียวกัน และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”
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โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.19 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เภสัช กรรมคลิ นิก ฉบั บป พ.ศ. 2556 โดยมี สาระในการปรับ ปรุงแก ไขคือ ขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ยดใน
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนดังนี้
“(2) นักศึกษาตองเขารวมประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตอง
ทํ าความรู จั กกั บวิ ทยากรหรื อผู แสดงปาฐกถา (Speaker) อย างน อย 1 คน และผู เข าร วมอย างน อย 2-3 คน
เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน
และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ตั้งแตปการศึกษา
2548 เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็กที่มีอายุในชวง 3-7 ป ตามเกณฑการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเปนการเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และใหบริการชุมชนในฐานะของศูนยการศึกษาปฐมวัย นั้น
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึ งเสนอที่ป ระชุมพิจารณาโครงการคั ดเลือกนั กเรี ยนเข าเรีย น
ชั้ น อนุ บ าลป ที่ 1 และชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2559 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 โดยกําหนดจํานวนรับเขาศึกษา ดังนี้
1. ระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 25 คน รวมจํานวน 50 คน
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 38 คน รวมจํานวน 76 คน
ซึง่ กําหนดรับจาก
2.1 นักเรียนของศูนยการศึกษาปฐมวัย จํานวน 50 คน
2.2 บุตรของบุคลากรและบุคลากรภายนอก จํานวน 26 คน
ทั้ ง นี้ ได กํ า หนดรายละเอี ย ดค า ใช จ า ยในการคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาไว ใ นโครงการแล ว
ซึ่งกองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแล วมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ
ของโครงการไม เกิ นอั ตราที่ กํ าหนดไว ตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรว าด วยการเบิ กจ ายเงิ นรายได ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณบดี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1
และชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
โครงการตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.5.2

สรุปเรื่อง

โครงการสานฝนสูความเปนเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬารุนใหม
: การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
ดวยวิธีพิเศษ เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา

ตามแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งเปนกรอบและทิศทางในการ
พัฒ นาการกีฬาของประเทศให บรรลุ เ ปาหมายทั้ งด านการพัฒ นาการกีฬาขั้ น พื้น ฐาน การกีฬาเพื่ อมวลชน
และการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ภายใต น โยบาย “กี ฬาสร างคน คนสร างชาติ ” รั ฐ บาลได มีน โยบายในการส งเสริ มการเล น กี ฬาในทุ กด าน
อยางครบวงจร เพื่ อยกระดับมาตรฐานการกีฬาของประเทศไทย มุงความเปนเลิศในการแขงขัน และเพื่ อ
ประโยชนสูงสุดในการสงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเปนสถาบันการศึกษาที่มีความพรอม
ในการเชื่อมตอการพัฒนาศักยภาพดานกีฬาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาใหมีโอกาสพัฒนาทั้งดานความรู
และดานกีฬาในระดับอุดมศึกษา เพื่อใหเยาวชนเหลานั้นไดมีการพัฒนาศักยภาพดานกีฬาของตนเองในระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติตอไป นั้น
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการสานฝนสูความเปนเลิศทาง
การกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬารุนใหม : การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬาดวยวิธีพิเศษ เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ มารี มี พระชนมายุครบ 60 พรรษา ระยะเวลาในการดําเนิ น โครงการตอเนื่ อง 4 ป ตั้งแต
ปการศึกษา 2559-2562 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่
16/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 โดยกําหนดจํานวนรับเขาศึกษา 20 คน ซึ่งคุณสมบัติของผูสมัครเขา
ศึกษาตองเปนผูที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 (สายวิทยาศาสตร -คณิตศาสตร) หากไมเปนนักเรียน
สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรจะตองมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยางนอย 4 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา
2.25 และตองเปนนักกีฬาตัวแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เปน นักกี ฬาตั วแทนในลําดั บที่ 1-3 ตอเนื่องอยางนอย 2 ป ของระดั บตัว แทนจังหวัด /
ตัวแทนเขตการศึกษา/เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย/ยุวชนทีมชาติไทย/ระดับชาติ หรือ
- เปนนักกีฬาตัวแทนในลําดับที่ 1-3 อยางนอย 1 ป ของระดับนานาชาติ หรือ
- เปนนักกีฬาตัวแทนในลําดับที่ 4 ขึ้นไป ตอเนื่อง 2 ป จนถึงวันสมัคร ของระดับตัวแทน
จังหวัด/ตัวแทนเขตการศึกษา/เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย/ยุวชนทีมชาติไทย/ระดับชาติ/นานาชาติ หรือ
- ได รั บ การรั บ รองจากสมาคมหรื อองค ก รที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ว ามี ค วามสามารถพิ เ ศษทางกี ฬ า
หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความสามารถทางกีฬาเทียบเทาหรือใกลเคียงคุณสมบัติของนักกีฬาตัวแทนในลําดับที่
1-3 ข า งต น จะได รั บ สิ ท ธิ เ ข าศึ กษาต อ แต ห ากมี ผ ลงานเป น ไปตามเกณฑ ในภายหลั ง จะได รั บ ทุ น ยกเว น
คาหนวยกิต 1 ปการศึกษา ในปการศึกษาถัดไป
ทั้งนี้ ไดกําหนดเงื่อนไขของผูผานการคัดเลือกในโครงการ ดังนี้
1. นั ก ศึ ก ษาต อ งเป น ผู ป ระพฤติ ต นตามระเบี ย บข อ บั ง คั บ ของคณะศึ ก ษาศาสตร หรื อ
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเครงครัด
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2. นักศึกษาตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา กวา 2.00 หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ํา
กวา 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนเรียน
3. นักศึ กษาต องเป น ตั ว แทนเข าร วมการแข งขัน กี ฬาตามความสามารถของประเภทกี ฬา
ที่ตนเองถนัดในนามมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกครั้งที่มหาวิทยาลัยสงเขารวมการแขงขัน
4. นั ก ศึ ก ษาต อ งเข า ร ว มกิ จ กรรมอื่ น ๆ ตามที่ ห น ว ยงานภายในและ/หรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร และมหาวิทยาลัยรองขอโดยผานการพิจารณาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การกีฬา
5. นักศึกษาตองรายงานผลการเรียนและผลงานทางการกีฬาใหคณะศึกษาศาสตรทราบอยาง
ละเอียดทุกภาคการศึกษา
6. ผูที่ผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาจะไดรับทุนในปการศึกษาแรก โดยจะไดรับการยกเวน
คาลงทะเบียนแบบเหมาจายในสวนของคณะศึกษาศาสตร จํานวน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
ตอภาคการศึกษา สําหรับคาธรรมเนียมอื่นๆ นักศึกษาตองชําระเองตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
อนึ่ ง ได กํ า หนดรายละเอี ย ดค า ใช จ า ยในการคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาไว ใ นโครงการแล ว
ซึ่งกองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ
ของโครงการไมเกิน อัตราที่กํา หนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิล ปากรว าดวยการเบิ กจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณบดี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสานฝนสูความเปนเลิศทางการกีฬา
พั ฒ นานั ก วิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ ารุ น ใหม : การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรการกีฬาดวยวิธีพิเศษ เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1
สรุปเรื่อง

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 100 ป ศาสตราจารยศิลป พีระศรี

ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่ 84/2556 ลงวั น ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556 แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการกองทุน 100 ป ศาสตราจารยศิลป พีระศรี โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 24
กุมภาพันธ 2556 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 นั้น
เนื่ อ งจากคณะกรรมการชุ ด ดั ง กล า วใกล ค รบวาระการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
กองทุน 100 ป ศาสตราจารยศิลป พีระศรี (ชุดใหม) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน 100 ป
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี พ.ศ. 2536 และแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ขอ 8 กําหนดให
มีคณะกรรมการกองทุน เปนผูดําเนินงานตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยใหมีกรรมการจํานวนไมนอยกวา
7 คน แตไมเกิน 9 คน ประกอบดวย
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1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. รองอธิการบดี คณบดี และหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ตามที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 2-3 คน
3. นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร หรือผูแทน
4. ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลอื่น จํานวน 3-4 คน
โดยบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1 เปนผูมีความสนใจ และมีความรูความเขาใจในศิลปะ
และวัฒนธรรมในสาขาตางๆ
4.2 เปนผูมีอุปการคุณตอวงการศิลปะและอื่นๆ
4.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย ไรความสามารถ หรือเสมือนไร
ความสามารถ
5. หัวหนาฝายคลัง
6. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการ จํานวน 1 คน
7. หัวหนางานการประชุม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เหรัญญิก
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว 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
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.2
สรุปเรื่อง

การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน

ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่ 60/2558 ลงวั น ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558 แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข าราชการพลเรื อนดี เ ด น โดยมี ว าระการดํ ารงตํ าแหน ง 1 ป ตั้ ง แต วั น ที่
1 กุมภาพันธ 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 นั้น
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เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกลาวใกลครบวาระการปฏิบัติหนาที่แลว ดังนั้น เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน (ชุดใหม)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการ
พลเรือนดีเดน (ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้
1. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ หรือผูแทน กรรมการ
3. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร หรือผูแทน
กรรมการ
4. คณบดีคณะโบราณคดี หรือผูแทน
กรรมการ
5. คณบดีคณะมัณฑนศิลป หรือผูแทน
กรรมการ
6. คณบดีคณะอักษรศาสตร 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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ระเบียบวาระที่ 4.2.3

การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจํา

สรุปเรื่อง

ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําจะครบวาระการดํารงตําแหนงใน
วั น ที่ 28 มี น าคม 2559 ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อยและต อเนื่ อง สํ านั กงาน
สภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม คณบดี พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา (ชุดใหม)
ทั้งนี้ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทคณาจารย ป ระจํ า พ.ศ. 2531 ข อ 4 กํ าหนดให
อธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจําขึ้น
คณะหนึ่งประกอบดวย ประธานสภาคณาจารย เปนประธาน ผูแทนคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และ
หน ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะจํ า นวนหน ว ยงานละหนึ่ ง คน และผู แ ทนสํ า นั ก งาน
อธิการบดีสองคนเปนกรรมการ โดยในสวนของสถาบัน สํานัก ศูนย และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะตองเปนหนวยงานที่มีคณาจารยประจําสังกัดเทานั้น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว 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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ทั้งนี้ ที่ประชุมขอใหการดําเนินการดังกลาวจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาปญหาอุปสรรค
และนําไปทบทวนเพื่อใชประกอบการกําหนดแนวทางในการดําเนินการใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค
อยางราบรื่น และขอความรวมมือใหคณบดีคณะวิชา ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก กําชับผูที่ไดรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการดังกลาวใหความรวมมือและเขารวมการประชุมอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เปนไปดวยความเรียบรอย
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคาหนวยกิตรายวิชา
ภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใชเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลือง
ที่มีราคาสูง รายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ไดให
ความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2552 เนื่องจากคณะเภสัชศาสตรได
เพิ่มรายวิชาในรายวิชาเลือก กลุมสาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร จํานวน 2 รายวิชา นั้น
บั ด นี้ คณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ข อกํ า หนดค า หน ว ยกิ ต รายวิ ช าภาคบรรยายและหรื อ
ภาคปฏิบัติการที่ใชเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง รายวิชาตามหลักสูต รเภสัชศาสตรบัณฑิต
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2552 (เพิ่ ม เติ ม ) โดยกองบริ ก ารการศึ ก ษาได ต รวจสอบอั ต ราค า หน ว ยกิ ต รายวิ ช า
ตามหลั ก สู ต รดั งกล า วแล ว จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา (ร าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร เรื่ อง กํ าหนด
คาหนวยกิตรายวิชาภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใชเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง
รายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ ใหเริ่มใชกับนักศึกษาที่ใช
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ศิ ลปากร เรื่ อง
กําหนดคาหนวยกิตรายวิชาภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใชเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่ มี
ราคาสู ง รายวิ ช าตามหลั กสู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณฑิ ต ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2552 (เพิ่ มเติ ม) และให นํ าเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคาหนวยกิตรายวิชา
ภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใชเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลือง
ที่มีราคาสูง รายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ไดให
ความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2555 เนื่องจากคณะเภสัชศาสตรได
เพิ่มรายวิชาในรายวิชาเลือก กลุมสาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร จํานวน 2 รายวิชา นั้น
บั ด นี้ คณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ข อกํ า หนดค า หน ว ยกิ ต รายวิ ช าภาคบรรยายและหรื อ
ภาคปฏิบัติการที่ใชเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง รายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555 (เพิ่ ม เติ ม ) โดยกองบริ ก ารการศึ ก ษาได ต รวจสอบอั ต ราค า หน ว ยกิ ต รายวิ ช า
ตามหลั ก สู ต รดั งกล า วแล ว จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา (ร าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร เรื่ อง กํ าหนด
คาหนวยกิตรายวิชาภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใชเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง
รายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ ใหเริ่มใชกับนักศึกษาที่ใช
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ศิ ลปากร เรื่ อง
กําหนดคาหนวยกิตรายวิชาภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใชเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่มี
ราคาสู ง รายวิ ช าตามหลั กสู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณฑิ ต ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555 (เพิ่ มเติ ม) และให นํ าเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการขั้นสุดทายของ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง

ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิ จิ ต รเวชการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเขียนตํารา
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เรื่อง “พันธุศาสตรระดับโมเลกุลประยุกต” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่
31 สิงหาคม 2558 นั้น
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ ไดสงรายงานผลความกาวหนา
ของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการขั้นสุดทาย ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจํ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารประจํ า
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558
ทั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ ไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ
แลวตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการขั้นสุดทายของผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิต รเวชการ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปดประชุมเวลา 11.30 น.
(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

