รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 1/2559
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
…………….………………..

ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย
ศ.ถาวร
อ.ปญจพล
รศ.ดร.วศิน
รศ.วัฒนา
อ.อํามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
ผศ.ดร.วรางคณา
ผศ.ดร.มาเรียม
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดําริห
รศ.ดร.ปานใจ
รศ.ดร.เกษร
ผศ.ฉัตรชัย
ผศ.ดร.อริศร
อ.ดร.ปรมพร
รศ.ดร.บุญศรี

ถาวรเวช
ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
โกอุดมวิทย
เหลาพูนพัฒน
อิงคพัฒนากุล
เกาศัลย
ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
นิพัทธสุขกิจ
นิลพันธุ
อยูยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
บรรณวิทยกิจ
ธารทัศนวงศ
จันทรศิริ
เผาทองจีน
เทียนประเสริฐ
ศิรกิ ุลชยานนท
จงเสรีจิตต

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ.ดาวลอย
อ.ดร.ภวพล
รศ.ดร.พิทักษ
อ.มานพ
อ.ดร.ศักดิพันธ

กาญจนมณีเสถียร
คงชุม
ศิริวงศ
เอี่ยมสะอาด
ตันวิมลรัตน

รองอธิการบดี เพชรบุรี
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง

2
ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ดร.ธงชัย
2. ผศ.ดร.พีรพัฒน
3. อ.ดร.สุภาพ

เตโชวิศาล
ยางกลาง
เกิดแสง

รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

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

เขียววิชัย
ขัตติยพิกุล

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
ติดราชการ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.20 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 25/2558
เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิ ลปากร
ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนชวงเวลาการเปดและปดภาคการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามอาเซียน โดย
การสอบถามความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งอาจารย นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผูปกครอง เนื่องจากมี
สถาบันการศึกษาบางแหงขอให ทปอ. พิจารณาทบทวนการเปดและปดภาคการศึกษาตามอาเซียน

3
2. มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในโครงการของรัฐบาลตามแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนให
ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการจัดแหลงทองเที่ยวในชุมชนของจังหวัด
เพชรบุรีในระยะเริ่ม ต น ซึ่ง ไดรับ การสนับ สนุนจากผูวาราชการจัง หวัดเพชรบุรี หากคณะวิชา/หนวยงาน
ประสงคเขารวมในการดําเนินโครงการหรือเสนอโครงการอื่นเพิ่มเติม ขอใหติดตอไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อใหเปนผูประสานงานในการขอรับงบประมาณดําเนินโครงการตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา จํานวน 2 รายวิชา คือ
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557
1. รายวิชา 912 310 Management Practice in Kitchen and Pastry Operation III
ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558
2. รายวิชา 912 407 Marketing for Hotel ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความ
ผิดพลาดในการรวมคะแนน
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.4.2

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุมคณบดีครั้ง ที่ 13/2545 เมื่อวันอัง คารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความ
เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการเสนอหลั ก สู ต รใหม โดยให ก องบริ ก ารการศึ ก ษาจั ดทํ าคํ าสั่ ง รายชื่ อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น

4
บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรตางๆ ในชวงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 ดังนี้
จํานวน
อนุกรรมการ
(คน)
5

คําสั่งที่

หลักสูตร

คณะวิชา

1697/2558
ลงวันที่ 9
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558
1698/2558
ลงวันที่ 9
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558
1700/2558
ลงวันที่ 9
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558
1815/2558
ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558
1816/2558
ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558
1817/2558
ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558
1818/2558
ลงวันที่ 3
ธันวาคม
พ.ศ. 2558
1879/2558
ลงวันที่ 16
ธันวาคม
พ.ศ. 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

5

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

5

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
โรงแรม และงานอีเวนท (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
โรงแรม และงานอีเวนท (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษาและ
ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2559)
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบเครื่องประดับ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

บัณฑิตวิทยาลัย

7

บัณฑิตวิทยาลัย

7

บัณฑิตวิทยาลัย

6

บัณฑิตวิทยาลัย

6

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะดุริยางคศาสตร

6

หมายเหตุ

5
คําสั่งที่
1880/2558
ลงวันที่ 16
ธันวาคม
พ.ศ. 2558
1881/2558
ลงวันที่ 16
ธันวาคม
พ.ศ. 2558
1882/2558
ลงวันที่ 16
ธันวาคม
พ.ศ. 2558
1901/2558
ลงวันที่ 21
ธันวาคม
พ.ศ. 2558
1903/2558
ลงวันที่ 21
ธันวาคม
พ.ศ. 2558
1986/2558
ลงวันที่ 30
ธันวาคม
พ.ศ. 2558

หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จํานวน
คณะวิชา
อนุกรรมการ
(คน)
คณะวิศวกรรมศาสตร
5
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีแจส (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะดุริยางคศาสตร

6

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

5

บัณฑิตวิทยาลัย

5

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

บัณฑิตวิทยาลัย

5

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

บัณฑิตวิทยาลัย

5

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

หมายเหตุ

6
ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการพัฒนาระบบโครงขายและใหบ ริการ
โทรคมนาคมระหวางมหาวิทยาลัย ศิล ปากรกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบโครงขาย
และใหบริการโทรคมนาคม และไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการพัฒนาระบบโครงขายและ
ใหบริการโทรคมนาคมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ หองประชุม
401 ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน นั้น
บัดนี้ ศูนยคอมพิวเตอรไดเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบสาระสําคัญในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือโครงการพัฒนาระบบโครงขายและใหบริการโทรคมนาคมระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับบริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาระบบโครงขายและระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศใหส อดคลองกับ
ภารกิจและการบริหารจัดการองคกรโดยดําเนินการภายใตระบบบริหารราชการแผนดินตามแผนยุทธศาสตร
พัฒนาของประเทศและเปาหมายการนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการและผลงานวิจัย ขอตกลงดังกลาวเปน
ขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี ระดับของผูลงนาม
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) คือ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการตลาดและการขาย
ขอตกลงมีระยะเวลา 4 ป นับตั้งแตวันลงนาม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิ ชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรม
สันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2558

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
การจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2558 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข
คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.เฉลิมพร สิริวิชัย*
1. อาจารย ดร.เฉลิมพร สิริวิชัย*
2. อาจารยอมรา วีระวัฒน*
2. อาจารยอมรา วีระวัฒน*
3. อาจารย ดร.นเรนทร ชุติจิรวงศ
3. อาจารย ดร.นเรนทร ชุติจิรวงศ
4. อาจารยอริยาภรณ นันทิพัฒนพฤกษา
4. อาจารยอริยาภรณ นันทิพัฒนพฤกษา
5. อาจารยจตุพร จุยใจงาม
5. อาจารยศึกษิต เพชรอําไพ
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มี มติให ความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สูตรบริห ารธุร กิ จ บัณฑิ ต
สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ ) ฉบับ ป พ.ศ. 2558 และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทฤษฎีศิล ป ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุง แกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงการกําหนด
จํานวนชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงปฏิบัติ และชั่วโมงที่นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียนของรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนแบบสัมมนา จากเดิม 3(1-4-4) เปน 3(3-0-6) จํานวน 7 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 215 451 สัมมนาพัฒนาการของศิลปกรรมในเอเชีย
2. รายวิชา 215 452 สัมมนาศิลปะสมัยเรอเนสซองซ
3. รายวิชา 215 453 สัมมนาศิลปะบาโรกและโรโกโก
4. รายวิชา 215 454 สัมมนาศิลปะนีโอ-คลาสสิกและโรแมนติค
5. รายวิชา 215 455 สัมมนาศิลปะตะวันตกชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงป ค.ศ. 1945
6. รายวิชา 215 456 สัมมนาศิลปะรวมสมัยในยุโรปและอเมริกา
7. รายวิชา 215 458 สัมมนาศิลปะรวมสมัยในไทยและเอเซียแปซิฟค
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทฤษฎีศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดว ยคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.วีระ อินพันทัง*
1. รองศาสตราจารย ดร.วีระ อินพันทัง*
2. อาจารย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ*
2. อาจารย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ*
4. รองศาสตราจารยชินศักดิ์ ตัณฑิกุล*
4. รองศาสตราจารยชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
5. อาจารยพัฒนปกรณ ลีลาพฤทธิ์
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.วีระ อินพันทัง*
1. รองศาสตราจารย ดร.วีระ อินพันทัง*
2. อาจารย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ*
2. อาจารย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ*
4. รองศาสตราจารยชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
4. รองศาสตราจารยชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เกษมศุข*
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่ม ใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุม พิจารณาแลว มีม ติให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สูต รปรั ชญาดุษฎี บัณฑิ ต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป
พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน*
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน*
2. รองศาสตราจารย ดร.ตนขาว ปาณินท*
2. รองศาสตราจารย ดร.ตนขาว ปาณินท*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาริณี รามสูต*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาริณี รามสูต*
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช
4. รองศาสตราจารยมาลินี ศรีสุวรรณ
5. อาจารย ดร.สัทธา ปญญาแกว
5. อาจารย ดร.สัทธา ปญญาแกว
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2558 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน*
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน*
2. รองศาสตราจารย ดร.ตนขาว ปาณินท*
2. รองศาสตราจารย ดร.ตนขาว ปาณินท*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาริณี รามสูต*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาริณี รามสูต*
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เกษมศุข
5. อาจารย ดร.สัทธา ปญญาแกว
5. อาจารย ดร.สัทธา ปญญาแกว
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุม พิจารณาแลว มีม ติให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สูต รปรั ชญาดุษฎี บัณฑิ ต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2558 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7

หลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ รกิ จทั่ วไป ฉบั บ ป
พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจ ทั่วไป ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 85 รายวิชา
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 22/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มี มติให ความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สูตรบริห ารธุร กิ จ บัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.8

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารยประภากร สุคนธมณี*
1. รองศาสตราจารยประภากร สุคนธมณี*
2. ผูชวยศาสตราจารยธีรวัฒน งามเชื้อชิต*
2. ผูชวยศาสตราจารยธีรวัฒน งามเชื้อชิต*
3. อาจารยสมพงษ แสงอรามรุงโรจน
3. อาจารยสมพงษ แสงอรามรุงโรจน
4. อาจารยวรภรรท สิทธิรัตน
4. อาจารยวรภรรท สิทธิรัตน
5. อาจารยพรพรม ชาววัง
5. อาจารยอิทธิพล วิมลศิลป
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ประยุกตศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.9

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ฉบับป พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.กําไลทิพย ปตตะพงศ*
1. อาจารย ดร.กําไลทิพย ปตตะพงศ*
2. อาจารย ดร.วิศปตย ชัยชวย*
2. รองศาสตราจารย ดร.สมสรวง พฤติกุล*
3. รองศาสตราจารยสุภาภรณ จินดามณีโรจน*
3. รองศาสตราจารยสุภาภรณ จินดามณีโรจน*
4. อาจารยนุชนภางค ชุมดี
4. อาจารยนุชนภางค ชุมดี
5. อาจารยภูมิ ภูติมหาตมะ
5. อาจารยภูมิ ภูติมหาตมะ
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนตุล าคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
22/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ. 2557 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง
ดว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุง
แกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนดังนี้ “การสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 และ/หรือ ที่มี ก ารปรับ ปรุ ง เปลี่ ยนแปลงภายหลั ง
(ดูภาคผนวก ก) นอกจากนี้ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานการคนควาอิสระจะตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือไดเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดย
นักศึกษาตองเขารวมประชุมทางวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติที่เกี่ยวของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตอง
ทําความรูจักกับวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเ ขารวมอยางนอย 2-3 คน
เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน
และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 5 หลักเกณฑใน
การประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนดังนี้ “การสําเร็จการศึกษาเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 (ภาคผนวก ก)
และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง นอกจากนี้ กําหนดใหนักศึกษาตองเขารวมการประชุมวิชาการ
ระดับ ชาติ /นานาชาติที่เ กี่ยวของกับสาขาวิชาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตองทําความรูจัก วิท ยากรหรือผูแสดง
ปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย 2-3 คน เพื่อพัฒนาทัก ษะการติดตอสื่อสาร
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ภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาฯ
ซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.1

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบชุม ชนเมื อง (หลั ก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2559) โดยกํ าหนดเปดสอนตั้ ง แต ภาคการศึก ษาต น
ปก ารศึก ษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน ที่ป ระชุม คณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
5/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบาง
ประเด็น ทั้งนี้ คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

สรุปเรื่อง
ตามคํ า สั่ง มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากรที่ 262/2557 ลงวั น ที่ 6 กุ ม ภาพัน ธ พ.ศ. 2557 และ
ที่ 1270/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 แตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2557 นั้น
เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกลาวจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559
ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา และการจัดใหมี
คณะกรรมการประจํ า สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา พ.ศ. 2534 ข อ 5 กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการประจํ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวนไมเกิน 10 คน โดยการเสนอแนะของที่ประชุมคณบดี ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ
2. ใหอธิการบดีแตงตั้งคณาจารยที่ทําการสอนในสาขาวิชาตางๆ
กรรมการ
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวา 6 คน
3. อธิการบดีอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
กรรมการ
จํานวนไมเกิน 3 คน
4. ใหคณะกรรมการแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (ชุดใหม) ดังนี้
1. นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล
ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC)
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา เถาทอง
ที่ปรึกษา
ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป
3. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงโรจน ธรรมรุงเรือง
กรรมการ
คณะโบราณคดี
5. ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี
กรรมการ
คณะมัณฑนศิลป
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ
กรรมการ
คณะศึกษาศาสตร
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวงศ ชัยสุข
กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพชนก สุวรรณธาดา
คณะดุริยางคศาสตร
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน จันทึก
คณะวิทยาการจัดการ
10. นางสาววัชรี นอยพิทักษ
11. นางสาวภัสราภรณ อยูมาก
12. นางสาวพิชญา หอมหวล
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

(ราง) ระเบียบ/ประกาศ/ขอบังคับ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป
ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2559 สาขาวิช าภาษาไทย สาขาวิช าภาษาอังกฤษ
สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย สาขาวิ ช าการ
ประถมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ
และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย ศิล ปากร เรื่ อง ปฏิทินการศึกษาระดั บ
ปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู
5 ป ชั้ น ป ที่ 5 ป ก ารศึ ก ษา 2559 สาขาวิ ช าภาษาไทย สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
การประถมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ ป ระชุม คณบดีวาระพิเ ศษ/2556 เมื่อวัน อัง คารที่ 1 ตุล าคม 2556 ได ใหความ
เห็นชอบแนวปฏิบัติตามที่รองอธิการบดีฝายวิชาการเสนอ โดยกําหนดใหปรับปฏิทินการศึกษาใหมีการจัดเก็บ
รายรับ จากคาลงทะเบียน ภาคการศึก ษาตน ปก ารศึก ษา 2557 ใหเ ร็วขึ้น ในกรณีคณะวิชาที่ตองการให
นักศึกษาชั้นปสุดทายไดสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาเดิม ของปที่ผานมา คณะวิชาอาจขอกําหนดปฏิทิน
การศึกษาของนักศึกษาชั้นปสุดทายตามแนวทางของระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษาเดิมเปนกรณีพิเศษ นั้น
ในการนี้ คณะศึ ก ษาศาสตร ได กํา หนดปฏิ ทิ นการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบัณ ฑิต ประจํ า ป
การศึกษา 2559 หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 และชั้นปที่ 5 จํานวน 6 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาการประถมศึกษา
- สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ
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ทั้ง นี้ ไดผ านความเห็นชอบจากที่ป ระชุม คณะกรรมการประจําคณะศึก ษาศาสตร ครั้ง ที่
20/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยมีเหตุผลและความจําเปนในการกําหนดปฏิทินการศึกษาแยก
จากของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. นัก ศึก ษาชั้นปที่ 4 ตองศึก ษารายวิชาในภาคการศึก ษาปลายใหเ สร็จ สิ้นภายในเดือ น
เมษายนของทุกป เพื่อใหทันเปดภาคการศึกษาในชั้นปที่ 5 ซึ่งตองออกฝกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
2. นัก ศึก ษาชั้น ปที่ 5 จะตอ งเปด ภาคการศึ ก ษาในช วงกลางเดื อ นพฤษภาคมของทุ ก ป
ซึ่งสอดคลองกับการเปดภาคการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให
สามารถไปฝกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัยศิล ปากร เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ชั้นปที่
4 ปการศึกษา 2559 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึก ษา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ และ (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร
หลัก สูต รสาขาวิชาชีพ ครู 5 ป ชั้นป ที่ 5 ป ก ารศึก ษา 2559 สาขาวิช าภาษาไทย สาขาวิช าภาษาอัง กฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาตางประเทศ และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลัย ศิ ล ปากร เรื่อ ง กํ าหนดอัต ราค าธรรมเนีย ม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..)

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดขอกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตร
นานาชาติ / หลัก สูตรใหม พ.ศ. 2558) และหลัก สูต รปรั ชญาดุษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิ ชาชีววิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ซึ่งผานการเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) โดยผานการพิจารณาจากกองนิติการ
แลว พรอมทั้งไดแนบหลักเกณฑการพิจารณากําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและตารางเปรียบเทียบอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ไดมีขอเสนอแนะ
สําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป เมื่อผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปตามขอบังคับมหาวิท ยาลัยศิลปากรวาดวย
การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยขอใหคณะวิชาที่ประสงค
จะปรับ อัตราคาธรรมเนียมการศึก ษาเตรียมขอมูล /เหตุผ ลสําหรับ การปรับ อัตราคาธรรมเนียมการศึก ษา
เพื่อชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัย
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) โดย
มอบหมายใหคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรและบัณฑิตวิทยาลัยหารือกับกองนิติการเกี่ยวกับอัตรา
คาลงทะเบียนเหมาจายของนักศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเ พื่ อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ /
หลั ก สู ต รใหม พ.ศ. 2558) ก อ นนํ า เสนอคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกั บ นโยบายทางการเงิ น และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัตงิ านของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2
ระเบียบวาระที่ 4.4.2.1

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
รายงานการประมวลผลการปฏิ บั ติง านของหั ว หน า ภาควิ ช าวิ ศ วกรรม
อุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
การรายงานกรณีหนวยเลือกตั้งคณะดุริยางคศาสตรไมไดดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1378/2558 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา และที่ 1407/2558
ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจํา ซึ่งในวันเลือกตั้งหนวยเลือกตั้งคณะดุริยางคศาสตรไมไดดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เนื่องจากคณะอนุกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคณะดุริยางคศาสตร
จํานวน 2 ใน 3 คน คือ ประธานอนุก รรมการและอนุก รรมการและเลขานุการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใน
ชวงเวลาดังกลาว เพราะไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการตางประเทศและมิไดมอบหมายงานดังกลาวไวกอน
เดินทาง นั้น
ในการนี้ สภาคณาจารยไดดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 โดยมีมติเกี่ยวกับกรณีหนวยเลือกตั้ง
คณะดุริยางคศาสตรไมไดดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา ดังนี้
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1. เห็นชอบในการสงผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
แกมหาวิทยาลัย
2. ที่ประชุมเห็นวา กรณีหนวยเลือกตั้งคณะดุริยางคศาสตรไมไดดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยป ระจํา นั้น ไมสง ผลกระทบตอการเลือกตั้ง ที่ผานมา เนื่องจากเมื่อ
พิจารณาคะแนนเลือกตั้งโดยภาพรวม ซึ่งผูไดรับเลือกตั้งของทั้งสองคณะวิชามีคะแนนสูงกวาลําดับรองลงไป
มากกวา 70 คะแนน ซึ่งคณะดุริยางคศาสตรมีจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน 26 คน ดังนั้น หาก
ลงคะแนนใหผูใดก็จะไมทําใหผลการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไป
3. สวนการจะดําเนินการอยางไรตอไป ขอเสนอใหกรณีดังกลาวอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
4. กรณี จั ด การประชุ ม ก อ นและหลัง การดํา เนิ น การเลื อกตั้ ง ดั ง กล า ว ที่ ป ระชุม เห็ น ว า
กระบวนการที่ดําเนิ นการอยูแลว มีความเหมาะสมจึ ง ไมจํ าเปนต องมีก ารประชุม ยกเวนในกรณี ที่มีก าร
เปลี่ยนแปลงกระบวนการและขั้นตอนใดจึงจะกําหนดใหมีการประชุม
5. ในการดําเนินการที่ผานมา สํานัก งานสภาคณาจารยไดติดตามการสงเอกสารเพื่อการ
ดําเนินการเลือกตั้งหลังจากสงบัตรเลือกตั้งและไดแจงเตือนดวยวาจากอนถึงวันเลือกตั้ง 1 วัน ซึ่งเปนมาตรการ
ปองกันที่เหมาะสมแลว อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการครั้งตอไปจะเพิ่มการแจงเตือนดวยวาจาไปยังบุคคลที่
เกี่ยวของในแตละคณะวิชามากกวา 1 คน โดยเฉพาะการแจงไปยังประธานอนุกรรมการ
อนึ่ ง กรณี ห น ว ยเลื อ กตั้ ง คณะดุ ริ ย างคศาสตร ไ ม ไ ด จั ด ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา นั้น ที่ประชุมเห็นวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญเกี่ยวกั บการดําเนินการ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติของผูสมัครรับ เลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ประเภทคณาจารย ป ระจํา พ.ศ. 2531 และประกาศที่เ กี่ยวขอ ง อี ก ทั้ง การ
ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจําครั้งนี้มิไดดําเนินการใหครบถวนตาม
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา ฉบับลงวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยไมมีการจัดการเลือกตั้ง ณ หนวยเลือกตั้งคณะดุริยางคศาสตร จึงมีประเด็นหารือดังนี้
1. การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจําครั้งนี้วาได
ดําเนินการไปโดยถูกตองหรือไม
2. หากการดําเนินการเลือกตั้งตามขอ 1 ไมถูกตอง มหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยางไรเพื่อให
การดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นวาการพิจารณาของมหาวิทยาลัยอาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนการพิจ ารณาเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จึงสมควรเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.2

การแจงอัตราการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน
ภาคใตเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0308.4/ว 6965 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 โดย
กระทรวงมหาดไทยไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อใหแจงอัตราการรับนักศึกษาตามโครงการ
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จัดสง นัก ศึก ษาชาวไทยที่นับ ถือศาสนาอิส ลามจัง หวั ดชายแดนภาคใตเ ขาศึก ษาตอมหาวิท ยาลัยศิล ปากร
ประจําปการศึกษา 2559 เพื่อใหเขารับการศึกษาอยางนอยคณะวิชา/สาขาวิชาละ 1 คน เปนกรณีพิเศษ นั้น
ในการนี้ กองบริการการศึกษาไดรวบรวมจํานวนรับ นักศึกษาตามที่ไดรับแจงจากคณะวิชา
รวมทั้งสิ้นจํานวน 41 คน ดังนี้
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 1 คน คือ
- สาขาวิชาทัศนศิลป จํานวน 1 คน
2. คณะโบราณคดี จํานวน 3 คน คือ
- สาขาวิชาโบราณคดี จํานวน 1 คน (ผูสมัครตองไมตาบอดสี)
- สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 1 คน
3. คณะอักษรศาสตร จํานวน 2 คน (นักศึกษาจะตองเลือกเรียนสาขาวิชาเอกในชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง จาก 12 สาขาวิชา) คือ
4. คณะศึกษาศาสตร จํานวน 3 คน คือ
- สาขาวิชาจิตวิทยา จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 1 คน
5. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 10 คน (ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) คือ
- สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาสถิติ จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรจํานวน 1 คน
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 คน
6. คณะเภสัชศาสตร จํานวน 1 คน
7. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 10 คน (มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมนอยกวา 3.50 และเปนผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองไมเปนผูพิการหรือโรคตางๆ
และตองไมมีคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา) คือ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 5 คน (สําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร)
- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จํานวน 5 คน (สําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตรหรือสายศิลป)
8. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 3 คน คือ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จํานวน 1 คน
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9. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 8 คน คือ
- สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการตลาด จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป จํานวน 1 คน
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 1 คน
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 คน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบอัตราการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 41 ราย
ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้ง ที่ 3 ของ
ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ยอนุ มั ติใ ห ผู ชว ยศาสตราจารยอ าวิ น อิ น ทรั ง ษี คณะมัณ ฑนศิล ป ไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการในโครงการเขียนหนังสือวิชาการเรื่อง “การออกแบบนิเทศศิลป” เพื่อ
ใชในการเรียนการสอนและขอตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรัง ษี ไดสง รายงานผลความก าวหนาของการไป
ปฏิบัติง านเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้ ง ที่ 3 ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2558 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลปครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป
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ระเบียบวาระที่ 4.5.4

รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของ
อาจารย ดร.อารียา หุตินทะ คณะอักษรศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหอาจารย ดร.อารียา หุตินทะ คณะอักษรศาสตร ไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่ ม พูน ความรู ท างวิช าการเพื่อ เขีย นตํ าราสํา หรับ การเรี ยนการสอน “รายวิ ช า 411 256 วรรณกรรม
หมอมหลวงปน มาลากุล (M.L.Pin Malakul’s Literary Works)” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1
สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นั้น
ในการนี้ อาจารย ดร.อารียา หุตินทะ ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ซึ่งผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรครั้งที่ 24/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของอาจารย ดร.อารียา หุตินทะ คณะอักษรศาสตร
ระเบียบวาระที่ 4.5.5

รายงานความกา วหนา การดํา เนิ นการขับ เคลื่อ นเพื่อ พัฒ นาอัน ดับ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ป ระชุม คณบดีครั้ง ที่ 12/2558 เมื่อวันอัง คารที่ 23 มิถุนายน 2558 ไดรับ ทราบ
รายงานความคืบหนาแผนพัฒนาอันดับมหาวิทยาลัยศิลปากรและมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
พิจารณาการบูรณาการศาสตรและศิลปดานหลักสูตร/สาขาวิชา เพื่อพัฒนาสูการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัย
ที่มีความเปนเลิศในดานดังกลาวตอไป นั้น
ในการนี้ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดดําเนินการเพื่อใหเกิดความกาวหนาในหลายๆ สวน
และสรางความตระหนัก ความเขาใจที่ตรงกันในทิศทางและแผนของการพัฒนา จึงไดรายงานความกาวหนา
การดําเนินการขับ เคลื่อนเพื่อพัฒ นาอันดับ ของมหาวิท ยาลัยศิล ปากร โดยเฉพาะในสวนของ QS Rating
โปรแกรม SciVal และการจัดทําผลวิเคราะหรายวิชา โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
1. QS Rating เปนระบบประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยอิงกับเกณฑมาตรฐาน ซึ่งตาง
จาก QS Ranking ซึ่งประเมินโดยการจัดอันดับ เทียบกับ มหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมหาวิท ยาลัยศิลปากรจะ
เลือกใชจากทั้ง QS Rating และ QS Ranking เพื่อเปนเครื่องมือในการวัดผลและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู
มาตรฐานสากล
2. เมื่อเดือนธันวาคมที่ผานมา บริษัท Elsevier ไดเปดสิทธิ์ใหผูใชงานอินเทอรเน็ตผานระบบ
เครือขายของมหาวิท ยาลัยในการเขาใชง านโปรแกรม SciVal เพื่อวิเ คราะหผ ลงานทางวิชาการที่อยูใน
ฐานขอมูล Scopus โดยผูใชง านสามารถใชโ ปรแกรมในการวิเคราะหผ ลในแตล ะสาขาวิชา และสามารถ
เปรียบเทียบผลลัพธกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไดอีกดวย
3. ตัวอยางผลการวิเคราะหผลงานวิชาการและการ benchmarking ในแตละสาขาวิชา โดย
ใชโปรแกรม SciVal
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุม ได พิจ ารณาแลว มี ม ติให ความเห็น ชอบรายงานความกา วหนา การดําเนิ นการ
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาอันดับของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ทั้งนี้ จากตัวอยางผลการวิเคราะหที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะใหมีการจัดประชุมบรรณาธิการ
วารสารทางวิชาการที่จัดทําโดยหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการในการขับเคลื่อนเพื่อนําวารสาร
เขาสูฐานขอมูล Scopus เพื่อใหเกิดผลสะทอนไปยัง QS Ranking ตอไป
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
การริเริ่มโครงการนํารองในการนํายางพาราไปใชประโยชน

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่รัฐบาลกําลังเผชิญปญหา
เกี่ยวกับราคายางพาราตกต่ํา ซึ่งสง ผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและนําไปสูความ
เดือดรอนของเกษตรกร ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ไดใหความเห็นชอบ
แนวทางการแกปญหาราคายางพาราตกต่ํา ซึ่งหลายฝายประเมินวาอาจจะชวยสรางความพอใจใหกับเกษตรกร
ไดในระดับหนึ่ง นั้น
ในการนี้ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมไดมีขอเสนอเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการนํารองใน
การนํายางพาราไปใชประโยชน เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของระบบยางพาราไทย ตลอดจนเปนการเพิ่มโอกาสใน
การพัฒนาความรู/ งานวิจัยของคณาจารยในการสรางสรรคผลงานที่เกี่ยวของกับยางพารา และเปนการสราง
ชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง โดยใหนําเสนอรัฐบาลพิจารณาตอไป ดังนี้
1. อาจขอความรวมมือคณะวิชาที่เ กี่ยวของในการนําเสนอผลงานในรูป แบบตางๆ เช น
การแปรรูปยางพารา การออกแบบผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับยางพารา การนํายางพารามาใชในชีวิตประจําวัน หรือ
การวิเคราะหยางพาราเพื่อนําไปแปรรูปในลักษณะตางๆ
2. อาจแตงตั้งคณะทํางานในการพิจารณาโครงการดังกลาว โดยอาจประสานขอความรวมมือ
จากหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ทั้งนี้ คณบดีคณะมัณฑนศิลปรับเปนผูประสานงานในการดําเนินโครงการนํารองดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.2

นิทรรศการ Please do not leave me

สรุปเรื่อง
ผูอํานวยการหอศิลปไดแจงใหที่ประชุมทราบวา หอศิลปกําหนดจัดนิทรรศการผลงานของ
อาจารยอํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ “Please do not leave me” ระหวางวันที่ 21 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2559
และกําหนดจัดพิธีเ ปดนิท รรศการในวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ทองพระโรง วังทาพระ
หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอเรียนเชิญผูบริหารเขารวมพิธีเปดในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 12.50 น.
(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

