
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 1/2559 

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
4. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
6. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
7. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
8. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
9. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

10. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
11. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
12. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร 
13. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
14. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
15. รศ.ดร.จุไรรัตน   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
16. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
17. อ.ดําริห   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
18. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
19. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิร ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
20. ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
21. ผศ.ดร.อริศร   เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
22. อ.ดร.ปรมพร ศิรกิุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 
23. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย 

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุร ี
2. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4. อ.มานพ  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
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ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   
  พระราชวังสนามจันทร 

2. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
3. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุร ี

ผูไมมาประชุม 

1. รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ติดราชการ 

เปดประชุมเวลา 10.20 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 25/2558           

เมื่อวันอังคารท่ี 29 ธันวาคม 2558  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558   
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
1. ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดแตงต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนชวงเวลาการเปดและปดภาคการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามอาเซียน โดย
การสอบถามความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งอาจารย นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผูปกครอง เน่ืองจากมี
สถาบันการศึกษาบางแหงขอให ทปอ. พิจารณาทบทวนการเปดและปดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
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2. มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในโครงการของรัฐบาลตามแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนให
ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการจัดแหลงทองเที่ยวในชุมชนของจังหวัด
เพชรบุรีในระยะเริ่มตน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี หากคณะวิชา/หนวยงาน
ประสงคเขารวมในการดําเนินโครงการหรือเสนอโครงการอื่นเพิ่มเติม ขอใหติดตอไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อใหเปนผูประสานงานในการขอรับงบประมาณดําเนินโครงการตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก  

ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 

ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 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 เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน 
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 
2. รายวิชา 912 407 Marketing for Hotel ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิดความ

ผิดพลาดในการรวมคะแนน 
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.2 การแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงข้ันตอนการเสนอหลักสูตรใหม โดยใหกองบริการการศึกษาจัดทําคําสั่ งรายช่ือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน น้ัน  
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บัดน้ี กองบริการการศึกษาไดรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรตางๆ ในชวงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 ดังน้ี 

 

คําสั่งที ่ หลักสูตร คณะวิชา 
จํานวน

อนุกรรมการ 
(คน) 

หมายเหตุ 

1697/2558 
ลงวันที่ 9 

พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

5  

1698/2558 
ลงวันที่ 9 

พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

5  

1700/2558 
ลงวันที่ 9 

พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

5  

1815/2558 
ลงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 
โรงแรม และงานอีเวนท (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 7  

1816/2558 
ลงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 
โรงแรม และงานอีเวนท (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 7  

1817/2558 
ลงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษาและ
ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 6  

1818/2558 
ลงวันที่ 3 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบเครื่องประดับ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

บัณฑิตวิทยาลัย 6  

1879/2558 
ลงวันที่ 16 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงดนตรี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะดุริยางคศาสตร 6  
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คําสั่งที ่ หลักสูตร คณะวิชา 
จํานวน

อนุกรรมการ 
(คน) 

หมายเหตุ 

1880/2558 
ลงวันที่ 16 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

5  

1881/2558 
ลงวันที่ 16 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีแจส (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะดุริยางคศาสตร 6  

1882/2558 
ลงวันที่ 16 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

5  

1901/2558 
ลงวันที่ 21 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 5  

1903/2558 
ลงวันที่ 21 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

บัณฑิตวิทยาลัย 5  

1986/2558 
ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 5  

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการพัฒนาระบบโครงขายและใหบริการ

โทรคมนาคมระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) 

     
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบโครงขาย
และใหบริการโทรคมนาคม และไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการพัฒนาระบบโครงขายและ
ใหบริการโทรคมนาคมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ หองประชุม 
401 ช้ัน 4 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน น้ัน 

บัดน้ี  ศูนยคอมพิวเตอรไดเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบสาระสําคัญในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือโครงการพัฒนาระบบโครงขายและใหบริการโทรคมนาคมระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาระบบโครงขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับ
ภารกิจและการบริหารจัดการองคกรโดยดําเนินการภายใตระบบบริหารราชการแผนดินตามแผนยุทธศาสตร
พัฒนาของประเทศและเปาหมายการนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการและผลงานวิจัย ขอตกลงดังกลาวเปน
ขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี ระดับของผูลงนาม
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) คือ  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการตลาดและการขาย 
ขอตกลงมีระยะเวลา 4 ป นับต้ังแตวันลงนาม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรม

สันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
การจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2558 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข
คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี   
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หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2558 และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทฤษฎีศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงการกําหนด
จํานวนช่ัวโมงบรรยาย ช่ัวโมงปฏิบัติ และช่ัวโมงที่นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียนของรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนแบบสัมมนา จากเดิม 3(1-4-4) เปน 3(3-0-6)  จํานวน 7 รายวิชา ดังน้ี 

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 
โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 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 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทฤษฎีศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน ฉบับป พ.ศ. 2555 
 

สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือ
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี   

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน ฉบับป พ.ศ. 2556 
 

สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี   

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 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. รองศาสตราจารยชินศักด์ิ  ตัณฑิกุล* 4. รองศาสตราจารยชินศักด์ิ  ตัณฑิกุล 
5. อาจารยพัฒนปกรณ  ลีลาพฤทธ์ิ 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช 

 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. รองศาสตราจารยชินศักด์ิ  ตัณฑิกุล 4. รองศาสตราจารยชินศักด์ิ  ตัณฑิกุล 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  เกษมศุข* 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช 
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โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป 

พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย
ประจําหลักสูตร ดังน้ี   

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2558 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังน้ี   

 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 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2558 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป ฉบับป         

พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจทั่วไป ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน     
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 85 รายวิชา 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 22/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.8 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา ฉบับป  พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี   

 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 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา       
ประยุกตศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.9 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

ฉบับป พ.ศ. 2557 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี   

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนตุลาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

22/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. รองศาสตราจารยประภากร  สุคนธมณี* 1. รองศาสตราจารยประภากร  สุคนธมณี* 
2. ผูชวยศาสตราจารยธีรวัฒน  งามเช้ือชิต* 2. ผูชวยศาสตราจารยธีรวัฒน  งามเช้ือชิต* 
3. อาจารยสมพงษ  แสงอรามรุงโรจน 3. อาจารยสมพงษ  แสงอรามรุงโรจน 
4. อาจารยวรภรรท  สิทธิรัตน 4. อาจารยวรภรรท  สิทธิรัตน 
5. อาจารยพรพรม  ชาววัง 5. อาจารยอิทธิพล  วิมลศิลป 

 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 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ. 2557 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
ฉบับป พ.ศ. 2556 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุง
แกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนดังน้ี “การสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง                 
(ดูภาคผนวก ก) นอกจากน้ีผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานการคนควาอิสระจะตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือไดเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดย
นักศึกษาตองเขารวมประชุมทางวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติที่เกี่ยวของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตอง
ทําความรูจักกับวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย 2-3 คน 
เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน 
และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหน่ึงของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา” 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  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 เปนดังน้ี “การสําเร็จการศึกษาเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 (ภาคผนวก ก)  
และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง นอกจากน้ี กําหนดใหนักศึกษาตองเขารวมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตองทําความรูจักวิทยากรหรือผูแสดง
ปาฐกถา (Speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย 2-3 คน เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสาร
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ภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาฯ 
ซึ่งจะปรากฏเปนสวนหน่ึงของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา” 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบชุมชนเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน            
ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
5/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบาง
ประเด็น ทั้งน้ี คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร-  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม 

ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปดหลักสูตร 
ไมม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตาง  ๆ

ไมม ี
 

  



 14 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 262/2557 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 และ               
ที่ 1270/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 แตงต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 2 ป ต้ังแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2557 น้ัน 

เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกลาวจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 
ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา และการจัดใหมี
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา พ .ศ. 2534 ขอ 5 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจํา     
สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวนไมเกิน 10 คน โดยการเสนอแนะของที่ประชุมคณบดี ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประธานกรรมการ 
2. ใหอธิการบดีแตงต้ังคณาจารยที่ทําการสอนในสาขาวิชาตางๆ  กรรมการ 

ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวา 6 คน  
3. อธิการบดีอาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  กรรมการ 

จํานวนไมเกิน 3 คน  
4. ใหคณะกรรมการแตงต้ังบุคคลหน่ึงบุคคลใด เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (ชุดใหม) ดังน้ี  
1. นายอภิสิทธ์ิ 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.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ กรรมการ 

คณะศึกษาศาสตร 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวงศ ชัยสุข  กรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพชนก สุวรรณธาดา  กรรมการ 
คณะดุริยางคศาสตร 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน จันทึก กรรมการ 
 คณะวิทยาการจัดการ 

10. นางสาววัชรี นอยพิทักษ เลขานุการ 
11. นางสาวภัสราภรณ อยูมาก ผูชวยเลขานุการ 
12. นางสาวพิชญา หอมหวล ผูชวยเลขานุการ 

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

บัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป 
ชั้นปท่ี 4 ปการศึกษา 2559 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 
และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 
5 ป  ชั้ นป ท่ี  5 ป การศึ กษา 2559 สาขาวิชาภาษาไทย สาขา วิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
การประถมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีวาระพิเศษ/2556 เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 ไดใหความ
เห็นชอบแนวปฏิบัติตามที่รองอธิการบดีฝายวิชาการเสนอ โดยกําหนดใหปรับปฏิทินการศึกษาใหมีการจัดเก็บ
รายรับจากคาลงทะเบียน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 ใหเร็วข้ึน ในกรณีคณะวิชาที่ตองการให
นักศึกษาช้ันปสุดทายไดสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาเดิมของปที่ผานมา คณะวิชาอาจขอกําหนดปฏิทิน
การศึกษาของนักศึกษาช้ันปสุดทายตามแนวทางของระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษาเดิมเปนกรณีพิเศษ น้ัน 

ในการน้ี คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําป
การศึกษา 2559 หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ของนักศึกษาช้ันปที่ 4 และช้ันปที่ 5 จํานวน 6 สาขาวิชา คือ  

-  สาขาวิชาภาษาไทย 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- สาขาวิชาสังคมศึกษา 
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
- สาขาวิชาการประถมศึกษา 
- สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 
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ทั้งน้ี ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งที่ 
20/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยมีเหตุผลและความจําเปนในการกําหนดปฏิทินการศึกษาแยก
จากของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. นักศึกษาช้ันปที่ 4 ตองศึกษารายวิชาในภาคการศึกษาปลายใหเสร็จสิ้นภายในเดือน
เมษายนของทุกป เพื่อใหทันเปดภาคการศึกษาในช้ันปที่ 5 ซึ่งตองออกฝกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 

2. นักศึกษาช้ันปที่ 5 จะตองเปดภาคการศึกษาในชวงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกป              
ซึ่งสอดคลองกับการเปดภาคการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให
สามารถไปฝกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ช้ันปที่ 
4 ปการศึกษา 2559 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ และ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ช้ันปที่ 5 ปการศึกษา 2559 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาตางประเทศ และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดขอกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพื่อเกษตรกรรมที่ย่ังยืน (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพื่อ
เกษตรกรรมที่ย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ซึ่งผานการเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 น้ัน 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) โดยผานการพิจารณาจากกองนิติการ
แลว พรอมทั้งไดแนบหลักเกณฑการพิจารณากําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและตารางเปรียบเทียบอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น 

ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ไดมีขอเสนอแนะ 

สําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป เมื่อผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย   
การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  โดยขอใหคณะวิชาที่ประสงค   
จะปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเตรียมขอมูล/เหตุผลสําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา      
เพื่อช้ีแจงตอสภามหาวิทยาลัย 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) โดย
มอบหมายใหคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรและบัณฑิตวิทยาลัยหารือกับกองนิติการเกี่ยวกับอัตรา
คาลงทะเบียนเหมาจายของนักศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพื่อเกษตรกรรมที่ย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพื่อเกษตรกรรมที่ย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2558) กอนนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ                   
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ  

ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาวิศวกรรม         

อุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การรายงานกรณีหนวยเลือกต้ังคณะดุริยางคศาสตรไมไดดําเนินการเลือกต้ัง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1378/2558 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา และที่ 1407/2558  
ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา ซึ่งในวันเลือกต้ังหนวยเลือกต้ังคณะดุริยางคศาสตรไมไดดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เน่ืองจากคณะอนุกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังคณะดุริยางคศาสตร 
จํานวน 2 ใน 3 คน คือ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการและเลขานุการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใน
ชวงเวลาดังกลาว เพราะไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการตางประเทศและมิไดมอบหมายงานดังกลาวไวกอน
เดินทาง น้ัน 

ในการน้ี สภาคณาจารยไดดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 โดยมีมติเกี่ยวกับกรณีหนวยเลือกต้ัง
คณะดุริยางคศาสตรไมไดดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา ดังน้ี 
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1. เห็นชอบในการสงผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา 
แกมหาวิทยาลัย 

2. ที่ประชุมเห็นวา กรณีหนวยเลือกต้ังคณะดุริยางคศาสตรไมไดดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา น้ัน ไมสงผลกระทบตอการเลือกต้ังที่ผานมา เน่ืองจากเมื่อ
พิจารณาคะแนนเลือกต้ังโดยภาพรวม ซึ่งผูไดรับเลือกต้ังของทั้งสองคณะวิชามีคะแนนสูงกวาลําดับรองลงไป
มากกวา 70 คะแนน ซึ่งคณะดุริยางคศาสตรมีจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง จํานวน 26 คน ดังน้ัน หาก
ลงคะแนนใหผูใดก็จะไมทําใหผลการเลือกต้ังเปลี่ยนแปลงไป 

3. สวนการจะดําเนินการอยางไรตอไป ขอเสนอใหกรณีดังกลาวอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 
4. กรณีจัดการประชุมกอนและหลังการดําเนินการเลือกต้ังดังกลาว ที่ประชุมเห็นวา 

กระบวนการที่ดําเนินการอยูแลวมีความเหมาะสมจึงไมจําเปนตองมีการประชุม ยกเวนในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการและข้ันตอนใดจึงจะกําหนดใหมีการประชุม 

5. ในการดําเนินการที่ผานมา สํานักงานสภาคณาจารยไดติดตามการสงเอกสารเพื่อการ
ดําเนินการเลือกต้ังหลังจากสงบัตรเลือกต้ังและไดแจงเตือนดวยวาจากอนถึงวันเลือกต้ัง 1 วัน ซึ่งเปนมาตรการ
ปองกันที่เหมาะสมแลว อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการครั้งตอไปจะเพิ่มการแจงเตือนดวยวาจาไปยังบุคคลที่
เกี่ยวของในแตละคณะวิชามากกวา 1 คน โดยเฉพาะการแจงไปยังประธานอนุกรรมการ  

อน่ึง กรณีหนวยเลือกต้ังคณะดุริยางคศาสตรไมไดจัดใหมีการเลือกต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา น้ัน ที่ประชุมเห็นวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ัง หลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา พ.ศ. 2531 และประกาศที่เกี่ยวของ อีกทั้งการ
ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจําครั้งน้ีมิไดดําเนินการใหครบถวนตาม
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา ฉบับลงวันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยไมมีการจัดการเลือกต้ัง ณ หนวยเลือกต้ังคณะดุริยางคศาสตร จึงมีประเด็นหารือดังน้ี 

1. การดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจําครั้งน้ีวาได
ดําเนินการไปโดยถูกตองหรือไม 

2. หากการดําเนินการเลือกต้ังตามขอ 1 ไมถูกตอง มหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยางไรเพื่อให
การดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นวาการพิจารณาของมหาวิทยาลัยอาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เน่ืองจากเปนการพิจารณาเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จึงสมควรเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 การแจงอัตราการรับนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน

ภาคใตเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0308.4/ว 6965 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 โดย
กระทรวงมหาดไทยไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลยัศิลปากรเพื่อใหแจงอัตราการรับนักศึกษาตามโครงการ
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จัดสงนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2559 เพื่อใหเขารับการศึกษาอยางนอยคณะวิชา/สาขาวิชาละ 1 คน เปนกรณีพิเศษ น้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาไดรวบรวมจํานวนรับนักศึกษาตามที่ไดรับแจงจากคณะวิชา 
รวมทั้งสิ้นจํานวน 41 คน ดังน้ี 

1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 1 คน คือ 
- สาขาวิชาทัศนศิลป จํานวน 1 คน 

2. คณะโบราณคดี จํานวน 3 คน คือ 
- สาขาวิชาโบราณคดี จํานวน 1 คน (ผูสมัครตองไมตาบอดส)ี 
- สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 1 คน 

3. คณะอักษรศาสตร จํานวน 2 คน (นักศึกษาจะตองเลือกเรียนสาขาวิชาเอกในช้ันปที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง 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 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวนํ้า 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 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 รายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 3 ของ

ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป ไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการในโครงการเขียนหนังสือวิชาการเรื่อง “การออกแบบนิเทศศิลป” เพื่อ
ใชในการเรียนการสอนและขอตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 น้ัน 

ในการน้ี ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2558 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลปครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2558 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 รายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 1 ของ
อาจารย ดร.อารียา หุตินทะ คณะอักษรศาสตร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหอาจารย ดร.อารียา หุตินทะ คณะอักษรศาสตร ไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเขียนตําราสําหรับการเรียนการสอน “รายวิชา 411 256 วรรณกรรม
หมอมหลวงปน มาลากุล (M.L.Pin Malakul’s Literary Works)” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 
สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 น้ัน 

ในการน้ี 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 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของอาจารย ดร.อารียา หุตินทะ คณะอักษรศาสตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.5 รายงานความกาวหนาการดําเนินการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาอันดับของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ไดรับทราบ
รายงานความคืบหนาแผนพัฒนาอันดับมหาวิทยาลัยศิลปากรและมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
พิจารณาการบูรณาการศาสตรและศิลปดานหลักสูตร/สาขาวิชา เพื่อพัฒนาสูการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัย
ที่มีความเปนเลิศในดานดังกลาวตอไป น้ัน 

ในการน้ี ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดดําเนินการเพื่อใหเกิดความกาวหนาในหลายๆ สวน
และสรางความตระหนัก ความเขาใจที่ตรงกันในทิศทางและแผนของการพัฒนา จึงไดรายงานความกาวหนา
การดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาอันดับของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเฉพาะในสวนของ QS Rating 
โปรแกรม SciVal และการจัดทําผลวิเคราะหรายวิชา โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังน้ี 

1. QS Rating เปนระบบประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยอิงกับเกณฑมาตรฐาน ซึ่งตาง
จาก QS Ranking ซึ่งประเมินโดยการจัดอันดับเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรจะ
เลือกใชจากทั้ง QS Rating และ QS Ranking เพื่อเปนเครื่องมือในการวัดผลและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู
มาตรฐานสากล 

2. เมื่อเดือนธันวาคมที่ผานมา บริษัท Elsevier ไดเปดสิทธ์ิใหผูใชงานอินเทอรเน็ตผานระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัยในการเขาใชงานโปรแกรม SciVal เพื่อวิเคราะหผลงานทางวิชาการที่อยูใน
ฐานขอมูล Scopus โดยผูใชงานสามารถใชโปรแกรมในการวิเคราะหผลในแตละสาขาวิชา และสามารถ
เปรียบเทียบผลลัพธกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไดอีกดวย 

3. ตัวอยางผลการวิเคราะหผลงานวิชาการและการ benchmarking ในแตละสาขาวิชา โดย
ใชโปรแกรม SciVal  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานความกาวหนาการดําเนินการ
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาอันดับของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ทั้งน้ี จากตัวอยางผลการวิเคราะหที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะใหมีการจัดประชุมบรรณาธิการ
วารสารทางวิชาการที่จัดทําโดยหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการในการขับเคลื่อนเพื่อนําวารสาร
เขาสูฐานขอมูล Scopus เพื่อใหเกิดผลสะทอนไปยัง QS Ranking ตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   การริเริ่มโครงการนํารองในการนํายางพาราไปใชประโยชน 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่รัฐบาลกําลังเผชิญปญหา
เกี่ยวกับราคายางพาราตกตํ่า ซึ่งสงผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและนําไปสูความ
เดือดรอนของเกษตรกร ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ไดใหความเห็นชอบ           
แนวทางการแกปญหาราคายางพาราตกตํ่า ซึ่งหลายฝายประเมินวาอาจจะชวยสรางความพอใจใหกับเกษตรกร
ไดในระดับหน่ึง น้ัน 

ในการน้ี รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมไดมีขอเสนอเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการนํารองใน
การนํายางพาราไปใชประโยชน เพื่อใหเกิดความย่ังยืนของระบบยางพาราไทย ตลอดจนเปนการเพิ่มโอกาสใน
การพัฒนาความรู/งานวิจัยของคณาจารยในการสรางสรรคผลงานที่เกี่ยวของกับยางพารา และเปนการสราง
ช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยอีกทางหน่ึง โดยใหนําเสนอรัฐบาลพิจารณาตอไป ดังน้ี 

1. อาจขอความรวมมือคณะวิชาที่เกี่ยวของในการนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ เชน          
การแปรรูปยางพารา การออกแบบผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับยางพารา การนํายางพารามาใชในชีวิตประจําวัน หรือ
การวิเคราะหยางพาราเพื่อนําไปแปรรูปในลักษณะตางๆ  

2. อาจแตงต้ังคณะทํางานในการพิจารณาโครงการดังกลาว โดยอาจประสานขอความรวมมือ
จากหนวยงานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

ทั้งน้ี คณบดีคณะมัณฑนศิลปรับเปนผูประสานงานในการดําเนินโครงการนํารองดังกลาว 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  5.2   นิทรรศการ Please do not leave me 
 
สรุปเรื่อง 

ผูอํานวยการหอศิลปไดแจงใหที่ประชุมทราบวา หอศิลปกําหนดจัดนิทรรศการผลงานของ
อาจารยอํามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ “Please do not leave me” ระหวางวันที่ 21 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2559 
และกําหนดจัดพิธีเปดนิทรรศการในวันที่ 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 

 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


