
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 13/2559 

วันอังคารท่ี 28 มิถุนายน 2559 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
4. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
5. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
7. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
8. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
9. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 

10. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ 
11. ผศ.ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

    รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
12. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
13. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
14. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
15. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 
16. ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
17. รศ.ดร.เกษร  จันทร์ศิร ิ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
18. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
19. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  
20. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
21. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ 
22. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี 
2. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
3. อ.มานพ  เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   
  พระราชวังสนามจันทร ์

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

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ ติดราชการ 
2. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ติดราชการ 

  และกิจการพิเศษ 
4. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ติดราชการ 
5. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ติดราชการ 
6. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 
7. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 

เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2559           

เม่ือวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมหน้า 11 ระเบียบวาระที่ 4.1.5.2 ใน
ตารางช่องแรก โดยให้ปรับสาขาวิชาเป็น “สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ” 

แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2559           
เม่ือวันอังคารท่ี 14 มิถุนายน 2559 (วาระลับ) 

 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 เรื่องรับทราบพระราชบัญญติั/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคบั ซ่ึงมาจากหน่วยงานภายนอก 
ระเบยีบวาระที่ 2.2.1 คําสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศกึษา 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคําสั่ง ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน          
พ.ศ. 2559 กําหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนและนักศึกษาได้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม โดยมี           
ผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้เวียนแจ้งคณะวิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร และ     
กองกิจการนักศึกษาทราบต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  2.4 เรื่องรับทราบด้านวิชาการ 
ระเบยีบวาระที่  2.4.1 ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังน้ี 
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาค

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 จํานวน 2 รายวิชา คือ  

1.1 รายวิชา 200 242 ศิลปนิพนธ์ 2 กลุ่ม 2 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิด
ความผิดพลาดในการรวมคะแนนในส่วนของงานปฏิบัติและงานเอกสาร  

1.2 รายวิชา 212 151 สื่อและวัสดุในประติมากรรม ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 
เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกค่าระดับคะแนนผลการศึกษาสลับกัน 
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2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย        
ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 262 106 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรมไทย ของ
นักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการส่งงานออนไลน์ของนักศึกษาทําให้ขาดคะแนนใน
ส่วนปฏิบัติการ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
พิเศษ/2559 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 

3. คณะโบราณคดีประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 355 108 Italian Conversation ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจาก
เกิดความผิดพลาดในการกรอกค่าระดับคะแนนผลการศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 

4. วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 912 203 Basic Economics ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิด
ความผิดพลาดในการกรอกค่าระดับคะแนนผลการสอบกลางภาค ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี และวิทยาลัยนานาชาติแล้ว 

5. คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 4 รายวิชา คือ  

5.1 รายวิชา 416 253 Eco-Tourism and Planning ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 

5.2 รายวิชา 450 221 Chinese for Asian Studies II ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
5.3 รายวิชา 412 101 Paragraph Writing ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
5.4 รายวิชา 435 101 The Political World ของนักศึกษาจํานวน 4 ราย 
รายวิชาที่ 5.2-5.4 เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกค่าระดับคะแนนผลการศึกษา 

ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2559  

6. คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 520 213 Programming Platform and Environments ของ
นักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการลงลายมือช่ือเข้าสอบปฏิบัติการของนักศึกษา ซึ่งได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 
2559 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะอักษรศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอื่นๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 รายงานผลการจัดอันดับ QS University Rankings : Asia ประจําปี 2016 

     
สรุปเรื่อง 

ตามที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้รับมอบหมายให้จัดทําแผนพัฒนาอันดับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร น้ัน 

ในการน้ี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอรายงานผลการจัดอันดับ QS University 
Rankings : Asia ประจําปี 2016 ตามที่บริษัท QS ได้เผยแพร่ ซึ่งมหาวิทยาลัยไทยมีผลการจัดอันดับ Top 350 
จํานวน 13 แห่ง และมหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลคะแนนปรากฏอยู่ในการจัดอันดับตามตัวช้ีวัดที่ใช้ในการคิด
คะแนน จํานวน 10 ตัวช้ีวัด โดยมีคะแนนอยู่ในอันดับ Top 200 ใน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่  

1. Proportion of international faculty จํานวนอาจารย์ชาวต่างชาติ (อันดับที่ 189) 
2. Proportion of outbound exchange students จํานวนนักศึกษาของสถาบันที่ไป

แลกเปลี่ยนในต่างประเทศ (อันดับที่ 155) 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยมีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 201+ ใน 8 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
1. Academic reputation ช่ือเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ผลสํารวจจากนักวิชาการ

ทั่วโลกในสถาบันช้ันนําด้านการวิจัย 
2. Employer reputation ช่ือเสียงจากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงาน (พิจารณาจากทัศนคติ

ของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้จ้างงานระบุช่ือมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด) ผลสํารวจ
จากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก 

3. Faculty/student ratio อัตราส่วนระหว่างนักศึกษาต่ออาจารย์ประจํา (ใช้วัดความมุ่งมั่น
ในการสอนของอาจารย์หรือสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน) 

4. Citations per paper สัดส่วนจํานวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยต่องานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูลของ Scopus 

5. Papers per faculty สัดส่วนจํานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาต่อ
อาจารย์ จากฐานข้อมูลของ Scopus 

6. Staff with PhD ตัวช้ีวัดใหม่ล่าสุดใน QS University Rankings : Asia 2016 จํานวน
อาจารย์ประจําที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

7. Proportion of international students จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ 
8. Proportion of inbound exchange students จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาจาก

สถาบันในต่างประเทศ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ใช้เป็นประโยชน์สําหรับคณะวิชาในการดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในส่วนของ Rankings ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
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ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 หลักสูตร  
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การปรบัปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสรา้งหลักสูตร  
ระเบยีบวาระที่  4.1.1.1 หลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมคลนิิก ฉบบัปี พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา      
เภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจํา
หลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

10/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี พ.ศ. 2556 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา            
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทที  พรประภา* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทที  พรประภา* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี  พูลทรัพย์* 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี  พูลทรัพย์* 
3. รองศาสตราจารย์  ดร.มนัส  พงศ์ชัยเดชา* 3. รองศาสตราจารย์  ดร.มนัส  พงศ์ชัยเดชา* 
4. อาจารย์ ดร.อินทิรา  กาญจนพิบูลย์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  สันติมาลีวรกุล 
5. อาจารย์ ดร.นันทลักษณ์  สถาพรนานนท์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑ์รัตน์  ทิวถนอม 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิญา  ค้าผล* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิญา  ค้าผล* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ  ล้อจิตรอํานวย* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ  ล้อจิตรอํานวย* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์  ต ศรีวงษ์* 3. อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์   อํ่ารําไพ* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  จันทรม์หเสถียร 4. อาจารย์ ดร.วารณี  บุญช่วยเหลือ* 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมบัติ  นวนพรัตน์สกุล 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมบัติ  นวนพรัตน์สกุล 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

10/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา          
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

10/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. 2556 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ต่อไป 
 
  

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร.ภานุพัฒน์  พุ่มพฤกษ ์ 1. อาจารย์ ดร.ภานุพัฒน์  พุ่มพฤกษ*์ 
2. รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ฉลองสุข  2. รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ฉลองสุข*  
3. รองศาสตราจารย์ลาวัลย์  ศรีพงษ์*  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์  ต ศรีวงษ์* 
4. อาจารย์ ดร.วารณี  บุญช่วยเหลือ* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนิตา   ภานุจรัส 
5. อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์  อํ่ารําไพ* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์   ถาวรวัฒนยงค์ 



 8

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา              
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

10/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1.5 หลักสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ** หมายถึง เพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิญา  ค้าผล* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิญา  ค้าผล* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ  ล้อจิตรอํานวย* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ  ล้อจิตรอํานวย* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์  ต ศรีวงษ์* 3. อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์   อํ่ารําไพ* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  จันทรม์หเสถียร 4. อาจารย์ ดร.วารณี  บุญช่วยเหลือ* 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมบัติ  นวนพรัตน์สกุล 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมบัติ  นวนพรัตน์สกุล 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ปรีชา  ป้ันกล่ํา*  
 

1. รองศาสตราจารย์ปรีชา  ป้ันกล่ํา*  
 

2. รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร*  
 

2. รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร*  
 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพันธ์ุ  ครุฑะเสน  
 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธ์ุ  ครุฑะเสน*,**  
 

4. อาจารย์ ดร.ชลฤทธ์ิ  เหลืองจินดา* 4. อาจารย์ ดร.ชิตชัย  ควรเดชะคุปต์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา  ปาลเปรม  
 

5. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  พิชยะสุนทร 
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โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 
9/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2556 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1.6 การปรบัปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป ีพ.ศ. 2554 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการขอถอนเร่ือง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.7 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ** หมายถึง เพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 

โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่
กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
  

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ชลธิชา  หอมฟุ้ง* 1. อาจารย์ ดร.ชลธิชา  หอมฟุ้ง*,** 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอาภา  รัชตะหิรัญ* 2. อาจารย์ณัฐกิตต์ิ  นาทา* 
3. อาจารย์วันวิสาห์  ปัญญาจิรวุฒิ 3. อาจารย์วันวิสาห์  ปัญญาจิรวุฒิ 
4. อาจารย์รจนา  คํานึงผล 4. อาจารย์รจนา  คํานึงผล 
5. อาจารย์ก่ิงกาญจน์  หลิมวาณิชย์ 5. อาจารย์ไพรินทร์  พ่ึงพงษ์ 
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ระเบียบวาระที่  4.1.2 การปรบัปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปิดสอนต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และกําหนดรับ
นักศึกษาปีละ 7 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะวิทยาศาสตร์ได้ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และให้นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษา

ตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะโบราณคดีได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปิดสอนต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป และกําหนดรับนักศึกษาปีละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 
21 เมษายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทั้งน้ี       
คณะโบราณคดีได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และให้นําเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.3 หลักสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ได้เสนอหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปิดสอนต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และ
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กําหนดรับนักศึกษาปีละ 15 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะมัณฑนศิลป์ได้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบเคร่ืองประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และให้นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปิดสอนต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปีละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2559 ไ ด้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น  ทั้ ง น้ี                
คณะวิทยาศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และให้นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปิดสอนต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปีละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2559 ไ ด้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น  ทั้ ง น้ี                
คณะวิทยาศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และให้นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะโบราณคดีได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและ            
ภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปิดสอนต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
เป็นต้นไป และกําหนดรับนักศึกษาปีละ 5 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทั้งน้ี       
คณะโบราณคดีได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และให้นําเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การเปิดหลักสตูรใหม่ 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การปิดหลักสูตร 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.5 การดําเนนิการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 ขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการสอบในโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา

ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2560 (โครงการปกติ) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ให้ความ
เห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (โครงการปกติ) ไปแล้วน้ัน 

เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพดีและเป็นไปตามเป้าหมายการรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการสอบในโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้า
ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 
(โครงการปกติ) เป็นดังน้ี 
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โครงการ รับสมัคร 

การ
ประเมินผล

ความสามารถ
ทาง

วิทยาศาสตร์ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

ประกาศ
รายชื่อ 

1. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. มิถุนายน - 
กรกฎาคม 

2559 

กันยายน - 
ตุลาคม 
2559 

กันยายน - 
ตุลาคม 
2559 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 

2559 
2. โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสําหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

มิถุนายน - 
กรกฎาคม 

2559 

กันยายน - 
ตุลาคม 
2559 

กันยายน - 
ตุลาคม 
2559 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 

2559 
3. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. มิถุนายน -  

สิงหาคม 
2559 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 

2559 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 

2559 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 
2559 

4. โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบําเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือสังคม 

มิถุนายน - 
สิงหาคม 
2559 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 

2559 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 

2559 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 
2559 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกําหนดการสอบในโครงการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2560 (โครงการปกติ) ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ และให้
นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ 
ระเบยีบวาระที่  4.2.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารจัดการคณะท่ีเป็นหน่วยงานในกํากับและ
คณะที่เป็นส่วนราชการซึ่งมีส่วนงานเป็นหน่วยงานในกํากับ พ.ศ. 2547 ข้อ 5 กําหนดให้คณะวิชาที่เป็น
หน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการอํานวยการประกอบด้วย 

1. อธิการบดี ประธาน 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัที่อธิการบดีเสนอช่ือ กรรมการ 

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี จํานวน 3 คน 
3. รองอธิการบดี 1 คน กรรมการ 
4. คณบดี กรรมการและเลขานุการ 
เน่ืองจากได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการอํานวยการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารแล้ว ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เห็นชอบให้เสนอ
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 3 ราย ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย 
2. นางรุ่งทิวา ศักด์ิวิทย์ 
3. นายนิธิพัฒน์ สมสมาน 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารจัดการ
คณะที่เป็นหน่วยงานในกํากับและคณะที่เป็นส่วนราชการซึ่งมีส่วนงานเป็นหน่วยงานในกํากับ พ.ศ. 2547 
ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย กรรมการ 
3. นางรุ่งทิวา ศักด์ิวิทย์ กรรมการ 
4. นายนิธิพัฒน์ สมสมาน กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
6. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ 

 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์              

ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 958/2557 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 แต่งต้ัง

คณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอช่ือบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ซึ่งจะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 24 สิงหาคม 
2559 น้ัน  

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองกลางจึงเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอช่ือบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทํา
ช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม่) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาบุคคลผู้ทํา
คุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2536 ข้อ 3 กําหนดให้
คณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอช่ือบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย  

1. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ประธาน 
2. กรรมการที่อธิการบดี โดยมติที่ประชุมคณบดีแต่งต้ัง กรรมการ 
 จํานวน 5 คน 
ทั้งน้ี กรรมการที่มาจากการแต่งต้ัง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการซ่ึงพ้น

ตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอช่ือบุคคล
ผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม่) โดยประกอบด้วย             
ผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
3. รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
4. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
5. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง                            กรรมการ 
6. ประธานสภาคณาจารย์ หรือผู้แทน กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการกองกลาง เลขานุการ 
8. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นายวัชรินทร์  จั๊บโกรย ผู้ช่วยเลขานุการ 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.3 การเสนอชื่อคณบดีร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณากําหนด

นโยบาย เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2554 ข้อ 11 กําหนดให้

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเอกสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผลการประเมินการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาตามเอกสารประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและรายงานประจําปี 
รวมทั้งเอกสารการประเมินต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ต่อการสรรหาอธิการบดี พร้อมกับกําหนด
นโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัยในวันพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา เพ่ือมอบ
เอกสารดังกล่าวให้คณะกรรมการสรรหานําไปใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี น้ัน 

ในการน้ี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ได้มีมติ
เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดนโยบาย เป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัย โดย
ประกอบด้วย 

1. นายสุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายชัยณรงค์  อินทรมีทรพัย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
3. นายไกรฤทธ์ิ  บุณยเกียรติ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
4. ศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย  สายสิงห ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ 
5. คณบดี จํานวน 1 คน 
สําหรับคณบดี จํานวน 1 คน ให้อธิการบดีหารือร่วมกับคณบดีแล้วเสนอช่ือให้ประธานต่อไป  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เ ป็นกรรมการใน
คณะกรรมการพิจารณากําหนดนโยบาย เป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัย แล้วให้ดําเนินการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 (ร่าง) ระเบียบ/ประกาศ/ขอ้บังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาใน           
ปีการศึกษา 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2558 และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ 
พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 น้ัน 

เพ่ือให้การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน           
ปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษาจึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2559 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ 

ไม่มี 
 

ระเบยีบวาระที่  4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของ

รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ คณะเภสัชศาสตร์           
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี 
ต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 น้ัน 
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ในการน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งขอปรับแผนการส่งรายงานความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการของครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 (ใหม่) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 และการปรับแผนการส่งรายงานความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการของคร้ังที่ 2 และคร้ังที่ 3 (ใหม่) ของรองศาสตราจารย์ ดร.มานี 
เหลืองธนะอนันต์ 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน และรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2558 - 30 เมษายน 
2559 / 1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ดําเนินการติดตามแผนการจัดการความรู้ และ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผน ประจําปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของคณะวิชา/
หน่วยงานในรอบ 9 เดือน น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้เสนอที่ประชุมพิจารณาดังน้ี 
1. การปรับแผนการจัดการความรู้ของคณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน  
2. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม การจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 

ประจําปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน จําแนกรายคณะวิชา/หน่วยงาน 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปี

การศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2558 - 30 เมษายน 2559 / 1 ตุลาคม 
2558 - 30 มิถุนายน 2559) 

ทั้งน้ี รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก
เข้าดํารงตําแหน่งประธานและกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการ
อาชีวศึกษาและขั้นพ้ืนฐาน หากผู้บริหารท่านใดประสงค์สมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งประธานและ
กรรมการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.onesqa.or.th/ ภายในวันที่ 6 
กรกฎาคม 2559 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน 
และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558/
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2558 - 30 เมษายน 2559 / 1 ตุลาคม 2558 - 30 
มิถุนายน 2559) ตามท่ีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 ข้อ 10.1 กําหนดว่า “อาจารย์ประจํา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 10 คน” โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (เฉพาะอาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก) ที่ดูแลนักศึกษาจํานวน 6-10 คน ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจํานวนทั้งสิ้น 335 ราย น้ัน  

เ น่ืองจากคณะวิชาได้เสนอรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ิมเติม ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
รายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม) จํานวนทั้งสิ้น 6 ราย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม) จํานวน 6 ราย ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance 

Indicators) 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 3 “ให้ถือว่าตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี (ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเคยกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552) เป็นเพียงแนวทางเท่าน้ัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
กําหนดตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนด             
ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปีที่ระบุไว้ใน
หมวดที่ 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบ
หรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งช้ีใหม่ได้
แล้วเสร็จให้ใช้ตัวบ่งช้ีเดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์กําหนดตัวบ่งช้ีแบบเดิมก็สามารถกระทําได้ 
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กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งช้ีใหม่ให้นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุง
หลักสูตรคร้ังต่อไป” ซึ่งที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้ความเห็นชอบตัว
บ่งช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) ฉบับปรับแก้
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 และคร้ังที่ 5/2559 เมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2559 ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ และให้นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาต่อไป น้ัน  

ในการนี้ กองบริการการศึกษาได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) โดยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559           
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 และกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ       
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 และได้ผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร ทั้ง 3 กลุ่มสาขา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 

ทั้งน้ี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (TQF) สามารถตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ที่เปิดสอนได้ ซึ่งอยู่
ระหว่างการพัฒนาให้สามารถแสดงข้อมูลของ มคอ. 3 และ มคอ. 5 ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอกคณะวิชา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (Key Performance Indicators) ตามท่ีกองบริการการศึกษาเสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.5 ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีข้าราชการ พนักงานในสถาบัน            
อุดมศึกษา และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม จํานวนทั้งสิ้น 56 ราย โดย                
ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับเคร่ืองหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
เครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ. 2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมาย
เกียรติคุณและของที่ระลึก ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีจํานวน 48 ราย โดยจําแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่มที่ 1  ผู้เกษียณอายุราชการตามปกติ ผู้ลาออกจากราชการ และผู้ถึงแก่กรรมระหว่างรับ
ราชการ จํานวน 48 ราย ดังน้ี 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
1. ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์ 
2. อาจารย์มาณพ  อิศรเดช 
3. อาจารย์สุรพล  แสนคํา ถึงแก่กรรม เมือ่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 
4. นายสําเริง  เพ็ชรสัจจะ 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา  ชุ่มเกษร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพจน์  สุขเกษม 
7. นางชนาภัทร์  วงศ์โรจนภรณ์ 
8. นายประพันธ์พงษ์  มนต์แก้ว 

คณะโบราณคดี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ผลวัฒนะ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  นันทศิลป์ 

คณะมัณฑนศิลป์ 
11. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  พิชยะสุนทร 
12. อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล 
13. นางศรีอนงค์  ส่งกลิ่นจันทร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต  จนัทรวินิจ  
15. นางกรอยใจ  ศรีสวัสด์ิ 
16. นายอาคม  กํ๋านารายณ์ 
17. นายคําพันธ์  บุรีรักษา    ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2559  

คณะวิทยาศาสตร์ 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู  เวชรัชต์พิมล 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  กนกศิลปธรรม 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์  ฉมิพาล ี
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี  ฉิมพาล ี
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์  เทียนประเสริฐ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  ศรีพุทธชาติ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  บุรพกุศลศร ี
25. นายประกวด  หงษาชาติ 
26. นายอานนท์  น้อยพิทักษ์ 
27. นางสาวยุพา  ทรัพย์สมบูรณ ์
28. นายมนัส  ลิ้มทองสุข 

คณะเภสชัศาสตร์ 
29. รองศาสตราจารย์สินธพ  โฉมยา  

สํานักงานอธิการบดี 
30. นายธนะรัตน์  หงส์เจริญ 
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สํานักหอสมุดกลาง 
31. นางชมภูนุช  ทิพย์นุช 
32. นางดารารัตน์  จุฬาพันธ์ุ 
33. นายพงศ์สิน  จารุธนโรจน์ทวี 

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
34. นายพรเพ่ิม  เกิดหนุนวงศ์ 
35. นายวัยวัฒน์  งามสิงห์ 

กองกลาง 
36. นางทัศนีย์  พูลสวัสด์ิ 
37. นายพีระพล  มีอนันต์ ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 

กองงานวิทยาเขต 
38. นายดํารงชัย  ตรีโชติ 
39. นายเสน่ห์  ศรสีุทัศน์ 
40. นายเพียรชัย  วิจิตร 

กองบริการการศึกษา 
41. นางภัทรวรรณ  สุขประทุม 
42. นายวีรพันธ์  ดุลยากุล 

กองกิจการนักศึกษา 
43. นางศรีมาลา  รุ่งเรืองเสถียร 
44. นางจรวยศรี  สํารวมเพียรสกุล 
45. นางปัญญา  เพ็ชรดี 

กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร ์
46. นายสุชินรัตน์  พรพัชรวัชร์ 
47. นางสมปอง  วาสบุญมา 
48. นายศุภชัย  สอนสุภาพ      ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 

 

กลุ่มที่ 2  ข้าราชการท่ีเกษียณอายุราชการ (เน่ืองจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์) ประจําปี 
พ.ศ. 2559 จํานวน 3 ราย คือ 

1. รองศาสตราจารย์สิทธิพร  ภิรมย์รื่น   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
2. รองศาสตราจารย์สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์ คณะโบราณคดี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์  เบญจฤทธ์ิ คณะอักษรศาสตร์ 
ทั้งน้ี มีข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติโดยเป็นผู้ที่รับราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากรจนถึงลาออก

จากราชการเป็นเวลาเกินกว่า 15 ปี คือ นายนิธินันท์  ยงเจริญชัยสิทธ์ิ สังกัดคณะโบราณคดี โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีได้มีมติเห็นว่า ไม่สมควรมอบเคร่ืองหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้ 
เน่ืองจากในระหว่างที่รับราชการ นายนิธินันท์  ยงเจริญชัยสิทธ์ิ เคยถูกตักเตือนและทําทัณฑ์บนหลายคร้ัง ด้วย
เหตุขาดประสิทธิภาพในการทํางาน ไม่มีความรับผิดชอบต่อภาระงาน ไม่ปรับปรุงตัว ทําให้ผลการปฏิบัติงานไม่
สําเร็จลุล่วงและเกิดผลเสียหายต่อคณะโบราณคดี 
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อน่ึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผู้ขาดคุณสมบัติที่สมควรได้รับเคร่ืองหมายเกียรติคุณและ
ของที่ระลึก ตามข้อ 1.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบเคร่ืองหมายเกียรติคุณ
และของที่ระลึก ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องหมายเกียรติ
คุณและของที่ระลึกได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ได้รับเคร่ืองหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เป็นกรณีพิเศษ) จํานวน 2 ราย คือ  

1. นายมานพ  เพ็ชรทอง ลูกจ้างประจํา สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ 
2. นางรัตนาภรณ์  พ่วงพร้อม ลูกจ้างประจํา สังกัดกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

พระราชวังสนามจันทร์ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของ          
ที่ระลึก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 51 ราย และที่ขอเพ่ิมเติมกรณีพิเศษ จํานวน 2 ราย โดยมีมติ
ไม่เห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก จํานวน 1 ราย ตามท่ีคณะโบราณคดีเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1  แนวทางการดําเนินการเก่ียวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของ

คณะวิชา/หน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหาอธิการบดี 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานจัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรเพ่ือให้ได้ความ       
คิดเห็นเก่ียวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะวิชา/หน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบในการ             
สรรหาอธิการบดี ตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559 น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดแนวทางการดําเนินการสําหรับคณะวิชา/
หน่วยงาน ที่ไม่ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรในคณะวิชา/หน่วยงานเพ่ือให้ได้
ความคิดเห็นเก่ียวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของส่วนงานเพ่ือใช้ประกอบในการสรรหา
อธิการบดี ดังน้ี 

1. นําเอกสารสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิชา/หน่วยงานไปจัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน 

2. เผยแพร่เอกสารสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของหน่วยงานบนเว็บไซต์ของ
คณะวิชา/หน่วยงาน แล้วแจ้งให้บุคลากรทราบ 

3. เวียนเอกสารสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการให้บุคลากรทุกคนทราบและให้
ความเห็นชอบ 

ทั้งน้ี ขอให้จัดทําเอกสารความคิดเห็นเก่ียวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการใน
ภาพรวมของคณะวิชา/หน่วยงาน แล้วส่งไปยังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  



 23

ระเบียบวาระท่ี  5.2   สัมมนาวิชาการ เรื่อง “เอกสารโบราณในโลกยุคปัจจุบัน งานด้านการอนุรักษ์ 
และความท้าทายในเชิงเทคนิค” (Old Manuscripts in the Modern World) 

 
สรุปเรื่อง 

คณบดีคณะโบราณคดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะโบราณคดีกําหนดจัดงานสัมมนา
วิชาการ เรื่อง “เอกสารโบราณในโลกยุคปัจจุบัน งานด้านการอนุรักษ์ และความท้าทายในเชิงเทคนิค” (Old 
Manuscripts in the Modern World) ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและ
วิจิตรศิลป์ (สปาฟา) มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจ ลอนดอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ต้ังแต่เวลา 08.00-18.00 น. 
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.ธนะศักด์ิ ปฎิมาประกร 
รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานจะมีนักวิชาการท่ีเช่ียวชาญด้านเอกสารโบราณทั้ง
ภายในและต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการด้านเอกสารโบราณ และถ่ายทอดความรู้ที่ได้
จากการค้นพบเอกสารโบราณ มรดกทางภูมิปัญญาให้ได้รับการเผยแพร่ไปยังประชาชน เนื่องจากในปัจจุบันยัง
มีเอกสารโบราณอีกจํานวนมากที่ไม่ได้รับการอนุรักษ์อย่างถูกวิธี และเพ่ือกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่ทํางานด้านเอกสารโบราณให้ความสนใจอย่างจริงจัง จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้สนใจเข้าร่วมงาน
สัมมนาในวัน-เวลา-สถานที่ดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  5.3  การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรที่ย่ังยืน” 
 
สรุปเรื่อง 

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตรกําหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรที่ย่ังยืน” 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ เดอะ รีเจ้นท์ ชะอําบีช รีสอร์ท จังหวัด
เพชรบุรี  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  5.4 โครงการความร่วมมือประติมากรรมกับชุมชน 
   
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดี เพชรบุรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีร่วมกับ 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันที่จัดการเรียนการสอนด้าน
ศิลปะ จํานวน 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กําหนดจัดโครงการความร่วมมือประติมากรรมกับชุมชน 8 สถาบัน เพ่ือ
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สร้างสรรค์งานประติมากรรมโดยติดต้ังบริเวณอาคารของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 4-11 
กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เกียรติเป็นประธานใน
พิธีเปิดในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  5.5   โครงการประชมุนาํเสนอผลงานวิจัย 
 
สรุปเรื่อง 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะศึกษาศาสตร์
กําหนดจัดโครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย จํานวน 2 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ International Conference on 
Education and Technology Research and Innovation (ICE-TRI) โดยจัดร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559      
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งน้ี หากผู้บริหารหรือผู้สนใจนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ขอให้ส่งไปยังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เพ่ือรวบรวมนําเสนอต่อไป 

2. โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ The 3rd International 
Conference on Education (ICE 2016) “Innovation  and Research on Education Competency 
Development to Achieve the Global Goals” โดยจัดร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ อาคารศึกษา 3 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและประสบการณ์การศึกษาที่ทันสมัยจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน และเป็นเวทีให้นักวิจัย คณาจารย์ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยวิจัยและนักวิจัยจาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศที่มีผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ได้เสนอผลงานวิจัย 
แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ด้านการวิจัยในสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวข้อง 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  5.6   การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ          
เพื่อพิจารณาเทียบเคียงคุณวุฒิ 

 
สรุปเรื่อง 

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีที่ประชุมสภาคณบดีทางศิลปะแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 สํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน ได้ขอให้ทําการรวบรวมคุณวุฒิเทียบเคียงสําหรับกลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
ภายในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะมีผลใช้บังคับทันทีเมื่อเทียบเคียงแล้วเสร็จ น้ัน  

ในการน้ี คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ในฐานะประธานสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย
ประสงค์ให้มีการจัดประชุมแต่ละสาขาวิชาของทุกมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้วเทียบเคียงกับเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งจะมีการนัดประชุมสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทยในช่วงสิ้นเดือน
กรกฎาคม 2559 แล้วจะนํารายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ
ดําเนินการต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  5.7   การนาํเสนอผลงานการต่อยอดธรุกิจ SME 
 
สรุปเรื่อง 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับ
เชิญจากธนาคารไทยพาณิชย์ให้เข้าร่วมนําเสนอผลงานการต่อยอดธุรกิจ SME โดยผลงานจะต้องเป็นการ
ส่งเสริมธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการ SME ได้ หากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้ส่งไปยัง
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะวิชา/หน่วยงานกับผู้ประกอบการ SME ต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

            
ปิดประชุมเวลา 11.50 น. 
 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


