
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 5/2559 

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร   
3. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร 
4. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
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. อ.ศศิธร  ศิลปวุฒยา รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทน             
    คณบดีคณะโบราณคดี 

11. ผศ.ดร.ภูวนาท   รัตนรังสิกุล รองคณบดีฝายบริหารและพระราชวังสนามจันทร     
    รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป 

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.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ รองคณบดีฝายวิชาการ       

  รักษาราชการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
18. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิร ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
19. ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
20. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  
21. ผศ.ดร.อริศร   เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
22. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุร ี
2. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
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3. อ.มานพ  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. ผศ.ดร.อมรินทร เทวตา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี)  

    รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   
  พระราชวังสนามจันทร 

2. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
3. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

  และแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
4. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุร ี

ผูไมมาประชุม 

1. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ติดราชการ 

   และกิจการพิเศษ 
3. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี ติดราชการ 
4. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป ติดราชการ 
5. อ.ดําริห   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ติดราชการ 
6. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไปราชการตางประเทศ 
7. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
8. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย ติดราชการ 

เปดประชุมเวลา 10.15 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 4/2559           

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ 2559 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ 2559 
 



 3

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมหนา 19 ยอหนาที่ 3 โดยใหปรับ
ขอความใหมเปนดังน้ี “ทั้งน้ี ขอใหทุกคณะวิชาจัดทําแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และสงมายังมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 พรอมทั้งสนับสนุนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการจัดการทดสอบดังกลาว
ตามจํานวนนักศึกษาที่เขาสอบ” แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังน้ี 
1. คณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน            

ปการศึกษา 2558 เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนและกรอกคะแนน ซึ่งไดผานความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 
จํานวน 2 รายวิชา คือ 

1.1 รายวิชา 261 204 การออกแบบสถาปตยกรรม 8 ของนักศึกษาจํานวน 4 ราย   
1.2 รายวิชา 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย   

2. คณะดุริยางคศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2558 เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนและการใหคาระดับคะแนนผลการศึกษา ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะดุริยางคศาสตรครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 
จํานวน 7 รายวิชา คือ 

2.1 รายวิชา 081 102 English for Everyday Use กลุม 20 ของนักศึกษาจํานวน 7 ราย 
2.2 รายวิชา 662 202 From and Analysis I กลุม 101 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
2.3 รายวิชา 661 101 Theory and Analysis I กลุม 302 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
2.4 รายวิชา 664 132 Instrumental Practice I กลุม 301 ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 
2.5 รายวิชา 664 207 Contemporary Song Writing กลุม 302 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
2.6 รายวิชา 664 281 Film Analysis กลุม 301 ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 
2.7 รายวิชา 661 105 History of Music I กลุม 301 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
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3. คณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2558 เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนผลการศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลปครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 จํานวน 2 รายวิชา คือ 

3.1 รายวิชา 360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 ของนักศึกษาจํานวน 45 ราย   
3.2 รายวิชา 360 107 การเขียนแบบเบื้องตน ของนักศึกษาจํานวน 45 ราย   

รองอธิการบดีฝ ายวิชาการไดอ นุมั ติการขอแก ไขค าระดับผลการ ศึกษาของคณะ           
สถาปตยกรรมศาสตร คณะดุริยางคศาสตร และคณะมัณฑนศิลปแลว 

4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนผลการศึกษาและการกรอก
คะแนน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 จํานวน 2 รายวิชา คือ 

4.1 รายวิชา 611 452 Chemical Process and Plant Design กลุม 1 ของนักศึกษา
จํานวน 2 ราย 

4.2 รายวิชา 600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต กลุม 8 และ
กลุม 9 ของนักศึกษาจํานวน 97 ราย 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนและการใหคาระดับคะแนน
ผลการศึกษา จํานวน 4 รายวิชา คือ 

5.1 รายวิชา 800 308 Basic Computer Graphic for Business กลุม 1302 ของ
นักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 

5.2 รายวิชา 801 201 Accounting for Information Technology Business I ของ
นักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 

5.3 รายวิชา 802 304 Character and Set Design ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2559 

5.4 รายวิชา 803 101 Computer Graphics I กลุม 1302 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่ง
ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559 

6.  คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2558 เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนผลการศึกษาและการกรอกคะแนน จํานวน 2 รายวิชา คือ 

6.1 รายวิชา 461 101 หลักและระบบการจัดการศึกษา ของนักศึกษาจํานวน 96 ราย ซึ่ง
ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 
2559 
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6.2 รายวิชา 081 102 English for Everyday Use ของนักศึกษาจํานวน 4 ราย ซึ่งได
ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ 2559 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมั ติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะศึกษาศาสตร
แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ  

1. ขอเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน จํานวน 2 รายวิชา คือ 
- รายวิชา 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1   
- รายวิชา 512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2 

2. ขอเพิ่มคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน วิชาบังคับ กลุมวิชาบังคับ
เลือก แผน 1 ชีววิทยาทางพฤกษศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 512 318 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยา
ของพืชที่มีเน้ือเย่ือลําเลียง 

3. ขอเปดรายวิชาใหมในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน วิชาเลือก กลุมวิชาพันธุศาสตร 
จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 512 362 เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

3/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป)        
ฉบับป พ.ศ. 2555 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือ
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  
 
 
 
 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. อาจารย ดร.พรสวรรค  ตรีพาสัย* 1. อาจารย ดร.พรสวรรค  ตรีพาสัย* 

2. อาจารย ดร.พนิดา  บุญทวีเวช* 2. อาจารย ดร.พนิดา  บุญทวีเวช* 

3. อาจารยอัญญรัตน  อําพันพงษ 3. อาจารย ดร.กําไลทิพย  ปตตะพงศ* 

4. อาจารยเกียรตินาวิน  ศรีธัญรัตน* 4. อาจารยเกียรตินาวิน  ศรีธัญรัตน 

5. อาจารยณภัทร  จิตไพศาลวัฒนา 5. อาจารยณภัทร  จิตไพศาลวัฒนา 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

3/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

2/2559 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. อาจารยนันทพล  จั่นเงิน* 1. อาจารยนันทพล  จั่นเงิน* 

2. อาจารย ดร.พิมลศิร ิ ประจงสาร* 2. อาจารยพัฒนปกรณ  ลีลาพฤทธ์ิ* 

3. อาจารยสุคตยุติ  จารุนุช 3. อาจารยสุคตยุติ  จารุนุช* 

4. ผูชวยศาสตราจารยจิรัฐกา  จิตติรัตนากร* 4. อาจารยธนาคาร  โมกขะสมิต 

5. อาจารยอรมา  ศยามเศรณี 5. อาจารยอุปถัมภ  รัตนสุภา 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล* 

2. อาจารย ดร.วรวุฒิ  มั่นสุขผล* 2. อาจารย ดร.วรวุฒิ  มั่นสุขผล* 

3. อาจารย ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา* 3. อาจารย ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา* 

4. อาจารยมณฑิรา  พันธุอน 4. อาจารยมณฑิรา  พันธุอน 

5. อาจารย ดร.จุรีรัตน  สืบตระกูล 5. รองศาสตราจารยประทิน คลายนาค 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ** หมายถึง เพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

2/2559 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรแีละธุรกิจบันเทิง ฉบับป พ.ศ. 2557 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะดุริยางคศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ
ธุรกิจบันเทิง ฉบับป พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาบังคับ จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 661 106 ประวัติศาสตรดนตรี 2 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. อาจารยเพ็ญพนอ พวงแพ* 1. อาจารย ดร.เพ็ญพนอ  พวงแพ*,** 

2. อาจารยศศิพัชร  จําปา 2. อาจารยศศิพัชร  จําปา* 

3. อาจารย ดร.ชัยรัตน  โตศิลา* 3. อาจารยเอกชัย  ภูมิระรื่น 

4. อาจารยจีรวรรณ  ไตรโสรัส 4. อาจารยวสวัตต์ิ  วงศพันธุเศรษฐ 

5. อาจารยเรวดี  สุนทรวิชัย 5. อาจารยนันทพร  รอดผล 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ฉบับป พ.ศ. 2557 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.7 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ฉบับป 

พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

3/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรม

สันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
การจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2558 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข
คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี  
 
 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ  อวมเจริญ* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน* 

2. อาจารย ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย*,** 

3. อาจารย ดร.อุบลวรรณ  สงเสริม* 3. อาจารย ดร.อุบลวรรณ  สงเสริม* 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา  เลาเรียนดี 4. อาจารย ดร.รักชนก  โสภาพิศ 

5. อาจารย ดร.ประเสริฐ  มงคล 5. อาจารยศิริพร   เผือกผอง 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2558 และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป 
พ.ศ. 2555 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ 
ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตร  

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. อาจารยแพรสิตา  ชวยรัตนะ 

4. อาจารยอริยาภรณ  นันทิพัฒนพฤกษา 4. อาจารยอริยาภรณ  นันทิพัฒนพฤกษา 

5. อาจารยศึกษิต  เพชรอําไพ 5. อาจารยศึกษิต  เพชรอําไพ 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1.  อาจารย ดร.ชูศักด์ิ  พรสิงห* 1. อาจารย ดร.วรฤทัย  ชูเทียร* 

2. อาจารยกวินธร  สัยเจริญ* 2. ผูชวยศาสตราจารยปฏิพัทธ  หงษสุวรรณ* 

3. ผูชวยศาสตราจารยสุขุม  โฆษิตชัยมงคล 3. ผูชวยศาสตราจารยสุขุม  โฆษิตชัยมงคล 

4. ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน  เณรโต 4. อาจารย ดร.สิทธิชัย  แซเหลม 

5. อาจารยมนตรี  พิพัฒนไพบูลย 5. อาจารยมนตรี  พิพัฒนไพบูลย 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 

ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร    
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.11 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน ฉบับป 

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

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1.  อาจารย ดร.สุจินต  วุฒิชัยวัฒน* 1.  อาจารย ดร.สุจินต  วุฒิชัยวัฒน* 

2. ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ  อนุรัตนานนท 2. ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ  อนุรัตนานนท 

3. อาจารยธนาธร  เกรอต 3. อาจารยธนาธร  เกรอต 

4. ผูชวยศาสตราจารยปฏิพัทธ  หงษสุวรรณ* 4. อาจารยกวินธร  สัยเจริญ* 

5. อาจารยบัญญัติ  พันธประสิทธ์ิเวช 5. อาจารยบัญญัติ  พันธประสิทธ์ิเวช 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน ฉบับป      
พ.ศ. 2556 

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

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. รองศาสตราจารย ดร.วีระ  อินพันทัง* 1. รองศาสตราจารย ดร.วีระ  อินพันทัง* 
2. อาจารย ดร.เกรียงไกร  เกิดศิร*ิ 2. อาจารย ดร.เกรียงไกร  เกิดศิร*ิ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชชา  โตวิวิชญ* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชชา  โตวิวิชญ* 
4. รองศาสตราจารยชินศักด์ิ  ตัณฑิกุล 4. รองศาสตราจารยชินศักด์ิ  ตัณฑิกุล 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช 5. อาจารย ดร.พิมลศิริ  ประจงสาร 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. รองศาสตราจารย ดร.วีระ  อินพันทัง* 1. รองศาสตราจารย ดร.วีระ  อินพันทัง* 
2. อาจารย ดร.เกรียงไกร  เกิดศิร*ิ 2. อาจารย ดร.เกรียงไกร  เกิดศิร*ิ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชชา  โตวิวิชญ* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชชา  โตวิวิชญ* 
4. รองศาสตราจารยชินศักด์ิ  ตัณฑิกุล 4. รองศาสตราจารยชินศักด์ิ  ตัณฑิกุล 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช 5. อาจารย ดร.พิมลศิริ  ประจงสาร 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.13 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรม

กับการทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมี
สาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.14 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรม

กับการทองเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระใน
การปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  
 
 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชติมา  จตุรวงค* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชติมา  จตุรวงค* 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ* 
3. Professor Dr.William  Chapman* 3. รองศาสตราจารยชาตรี  ประกิตนนทการ  
4. อาจารย ดร.สุพจน  จิตสุทธิญาณ 4. อาจารย ดร.สุพจน  จิตสุทธิญาณ 
5. ผูชวยศาสตราจารยสุนนท  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช* 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 

4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
  

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชติมา  จตุรวงค* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชติมา  จตุรวงค* 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ* 
3. Professor Dr.William  Chapman* 3. รองศาสตราจารยชาตรี  ประกิตนนทการ 
4. อาจารย ดร.สุพจน  จิตสุทธิญาณ 4. อาจารย ดร.สุพจน  จิตสุทธิญาณ 
5. ผูชวยศาสตราจารยสุนนท  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช* 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะโบราณคดีไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นักศึกษาปละ 40 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 19/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะโบราณคดีไดปรับแก
ตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปละ 15 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นักศึกษาปละ 200 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ได
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พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 ทั้งน้ี ขอใหคณบดีคณะอักษรศาสตรจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับจํานวนรับนักศึกษาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง      

พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นักศึกษาปละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะวิทยาศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตร

นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ไดมี
หนังสือที่ ศธ 0506(4)/12841 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง สงคืนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรไมสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรลําดับที่ 2 มีคุณวุฒิ Ph.D. 
(Social Sciences) เปนคุณวุฒิที่ไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ จึงไมสอดคลองตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่กําหนดไววา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา



 17 

หลักสูตรตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนหรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาศาสตราจารย (กรณีปริญญาเอก) หรือรองศาสตราจารย (กรณีปริญญาโท) 
อาจารยดังกลาวจึงไมสามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แตสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมได
ทําหนาที่ เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ไดดวยคุณวุฒิ M.Phil. และ M.I.M. 

2. อาจารยประจําหลักสูตรลําดับที่ 5 มีคุณวุฒิ Ph.D. (Economics) และ M.Econ. 
(Economics) โดยคุณวุฒิดังกลาวตาม ISCED 2013 จัดอยูในกลุมวิชา 03 Social journalism and 
information เปนคนละกลุมวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งจัดอยูในกลุมวิชา 04 Business administration 
and law จึงเปนคุณวุฒิที่ไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน ทําใหไมสามารถเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ได  

ในการน้ี วิทยาลัยนานาชาติไดดําเนินการปรับปรุงแกไขแลว โดยขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี 

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป และกําหนดรับ

นักศึกษาปละ 20 คน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.7 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง       

พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และ

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยชนะ ตรีสุกิตติมา* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยชนะ ตรีสุกิตติมา* 

2. อาจารย ดร.เกียรติกําจร  มีขนอน* 2. อาจารย ดร.อดิพร  เขมะรังสรรค* 

3. อาจารย ดร.จันทิมา  บรรจงประเสริฐ* 3. อาจารย ดร.จันทิมา  บรรจงประเสริฐ* 

4. อาจารย ดร.อดิพร  เขมะรังสรรค 4. อาจารย ดร.นเรนทร  ชุติจิรวงศ 

5. อาจารย ดร.วัลลภ  ลิปพันธ 5. อาจารย ดร.สุวิทย  ธีรกุลชน 

 6. อาจารย ดร.เกียรติกําจร  มีขนอน 
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กําหนดรับนักศึกษาปละ 40 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.8 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปละ 30 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม 
ระเบียบวาระท่ี   4.1.3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตร

นานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ไดมี
หนังสือที่ ศธ 0506(4)/12841 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง สงคืนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรไมสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรลําดับที่ 2 มีคุณวุฒิ Ph.D. 
(Social Sciences) เปนคุณวุฒิที่ไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ จึงไมสอดคลองตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่กําหนดไววา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
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หลักสูตรตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนหรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาศาสตราจารย (กรณีปริญญาเอก) หรือรองศาสตราจารย (กรณีปริญญาโท) 
อาจารยดังกลาวจึงไมสามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวาง
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 

2. อาจารยประจําหลักสูตรลําดับที่ 5 มีคุณวุฒิ Ph.D. (Economics) และ M.Econ. 
(Economics) โดยคุณวุฒิดังกลาวตาม ISCED 2013 จัดอยูในกลุมวิชา 03 Social journalism and 
information เปนคนละกลุมวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งจัดอยูในกลุมวิชา 04 Business administration 
and law จึงเปนคุณวุฒิที่ไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน ทําใหไมสามารถเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2558) ได  

ในการน้ี วิทยาลัยนานาชาติไดดําเนินการปรับปรุงแกไขแลว โดยขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี 

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป และกําหนดรับ

นักศึกษาปละ 5 คน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปดหลักสูตร 
 ไมม ี
 
  

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยชนะ ตรีสุกิตติมา* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยชนะ ตรีสุกิตติมา* 

2. อาจารย ดร.เกียรติกําจร  มีขนอน* 2. อาจารย ดร.อดิพร  เขมะรังสรรค* 

3. อาจารย ดร.จันทิมา  บรรจงประเสริฐ* 3. อาจารย ดร.จันทิมา  บรรจงประเสริฐ* 

4. อาจารย ดร.อดิพร  เขมะรังสรรค 4. อาจารย ดร.นเรนทร  ชุติจิรวงศ 

5. อาจารย ดร.วัลลภ  ลิปพันธ 5. อาจารย ดร.สุวิทย  ธีรกุลชน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปการศึกษา 2559 (เพ่ิมเติม) 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนช้ันอนุบาลปที่ 1 และ    
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ต้ังแตปการศึกษา 
2548 เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็กที่มีอายุในชวง 3-7 ป ตามเกณฑการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเปนการเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และใหบริการชุมชนในฐานะของศูนยการศึกษาปฐมวัย น้ัน 
 เน่ืองจากนักเรียนที่สอบไดสละสิทธ์ิไปจํานวนหน่ึงและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2-6 
จํานวนหน่ึงไดลาออก ทําใหมีจํานวนนักเรียนไมครบตามจํานวนที่ตองการรับ ดังน้ัน คณะศึกษาศาสตรจึง
ประสงคดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) ปการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) ซึ่งไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 โดยกําหนดจํานวนรับเขาศึกษารวมทั้งสิ้น 54 คน ดังน้ี 

1. ระดับช้ันอนุบาลปที่ 1  จํานวน 8 คน 
2. ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1   จํานวน 9 คน  
3. ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2   จํานวน 2 คน  
4. ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3   จํานวน 9 คน  
5. ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4   จํานวน 12 คน  
6. ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5   จํานวน 3 คน  
7. ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6   จํานวน 11 คน  
ทั้ ง น้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไว ในโครงการแลว               

ซึ่งกองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ 
ของโครงการไมเกินอัตราที่กําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณบดี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ 
และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะ

และผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามทีท่ี่ประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาแลวเห็นวา 

เน่ืองจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กําหนดให
อาจารยประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมต้ังแตเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2558 ประกาศใช ตองมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา และมหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการคัดเลือกอาจารยประจําที่รับเขาใหมที่สอนในระดับปริญญาบัณฑิตข้ึนไป เพื่อใหไดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ดังน้ัน จึงสมควรใหมีคณะกรรมการข้ึน        
ชุดหน่ึงทําหนาที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหดูแลรับผิดชอบทั้งในสวน
ของอาจารยและนักศึกษาดวย ดังน้ัน จึงมีมติเห็นชอบใหยกเลิกคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผน
โครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และมอบหมาย
ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะ
และผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ ซึ่งดําเนินการทั้งในสวนของอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยประกอบดวยผูแทนของทุกคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง 
น้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาไดเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการกําหนด
นโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ
กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของ
คณาจารยและนักศึกษา ตลอดจนในสวนของการรับอาจารยใหมเพื่อใหไดอาจารยที่มีความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผน
โครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบดวยผูดํารง
ตําแหนง ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
3. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
6. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
 คณะโบราณคดี 
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7. รองคณบดีฝายบริหารและพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
 คณะมัณฑนศิลป 
8. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย   กรรมการ 
 คณะอักษรศาสตร 
9. รองคณบดีฝายวิชาการ   กรรมการ 
 คณะศึกษาศาสตร 

10. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย   กรรมการ 
 คณะวิทยาศาสตร 
11. รองคณบดีฝายวิชาการ   กรรมการ 
 คณะเภสัชศาสตร 
12. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
13. รองคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 
 คณะดุริยางคศาสตร 
14. รองคณบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
15. รองคณบดีฝายวิชาการ   กรรมการ 
 คณะวิทยาการจัดการ 
16. ผูชวยคณบดีฝายบริการการศึกษา กรรมการ 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
17. รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝายวิชาการ  กรรมการ 
18. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
19. หัวหนาสาขา/หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
 คณะโบราณคดี 
20. หัวหนาสาขา/หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
 คณะอักษรศาสตร 
21. หัวหนาสาขา/หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
 คณะศึกษาศาสตร 
22. หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ  
 คณะวิทยาการจัดการ 
23. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา   เลขานุการ 
24. หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ผูชวยเลขานุการ 
25. เจาหนาที่กองบริการการศึกษา  ผูชวยเลขานุการ 

และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงต้ังตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ราง) ระเบียบ/ประกาศ/ขอบังคับ 
 ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.2 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา 

การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.3 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

การศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.4 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

จิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตาง  ๆ
 ไมม ี
   
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 ขอขยายเวลาการสงรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรู             

ทางวิชาการฉบับสมบูรณของอาจารยชาคร ผาสุวรรณ คณะมัณฑนศิลป 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหอาจารยชาคร ผาสุวรรณ คณะมัณฑนศิลป ไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ โครงการวิจัย “การพัฒนาโพรงเทียมใหมีสภาวะ
ภายในโพรงที่เหมาะสมตอการขยายพันธุของนกเงือกโดยใชสภาวะภายในโพรงรังตามธรรมชาติเปนเกณฑ” 
โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 น้ัน 

เน่ืองจากตองรอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและการพบขอจํากัดในการดําเนินการวิจัย ดังน้ัน 
อาจารยชาคร ผาสุวรรณ จึงขอขยายเวลาการสงรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
ฉบับสมบูรณ ภายในเดือนธันวาคม 2559 

ทั้งน้ี อาจารยชาคร ผาสุวรรณ ไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการแลวต้ังแตวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2557  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  



 24 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขยายเวลาการสงรายงานผล
ความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณของอาจารยชาคร ผาสุวรรณ คณะมัณฑนศิลป 
ภายในเดือนธันวาคม 2559 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 รายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ 

ของผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารยอาวิน  อินทรังษี  คณะมัณฑนศิลป            
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการในโครงการเขียนหนังสือวิชาการเรื่อง “การออกแบบนิเทศศิลป”    
เพื่อใชในการเรียนการสอนและขอตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป 
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 น้ัน 

ในการน้ี ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณของผูชวยศาสตราจารยอาวิน  อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 ขอขยายเวลาการสงรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรู             

ทางวิชาการฉบับสมบูรณของอาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหอาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อการเขียนตํารา เรื่อง หินกับงานประติมากรรมใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 น้ัน 

เน่ืองจากความไมพรอมของขอมูลที่จัดเก็บและนําเสนอ ดังน้ัน อาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง 
จึงขอขยายเวลาการสงรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ ภายในวันที่ 
30 เมษายน 2559 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขยายเวลาการสงรายงานผล
ความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณของอาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง                   
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 รายงานผลการศึกษาคางสง ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558  
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.5 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Kagawa University ประเทศญี่ปุน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได
เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยศิลปากรทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Kagawa University ประเทศญี่ปุน 
น้ัน  

เน่ืองจากคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดรับแจงจาก Faculty of 
Agriculture และ Graduate School of Agriculture, Kagawa University ประเทศญี่ปุน ในการขอแกไข 
(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ จํานวน 3 ฉบับ ดังน้ี 

ฉบับที่ 1 Academic Exchange Agreement between Silpakorn University and 
Kagawa University และฉบับที่ 2 Detailed Rules for Academic Exchange Agreement on Student 
Exchange Program between Silpakorn University and Kagawa University แกไขตําแหนงทางวิชาการ
ของผูลงนามจาก Kagawa University 

ฉบับที่ 3 Detailed Rules for Academic Exchange Agreement between Faculty of 
Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University and Faculty of Agriculture and 
Graduate School of Agriculture, Kagawa University แกไขในสวนตางๆ ดังน้ี 

- ยอหนาที่ 1 บรรทัดที่ 3 ขอ 1 บรรทัดที่ 1 และขอ 2 บรรทัดที่ 3 และ 6 
เปลี่ยนจาก universities เปน faculties 

- ขอ 2 บรรทัดที่ 3-4 เปลี่ยนจาก five เปน three  
- แกไขตําแหนงทางวิชาการของผูลงนามจาก Kagawa University 

ทั้งน้ี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา 
(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Kagawa University ประเทศญี่ปุน (ใหม) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Kagawa University ประเทศญี่ปุน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.6 รายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(เพ่ิมเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 ขอ 10.1 กําหนดวา “อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท
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และปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาได
มากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน แตทั้งน้ีตองไมเกิน 10 คน” โดยบัณฑิตวิทยาลัยได
รวบรวมรายช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ (เฉพาะอาจารยที่ปรึกษาหลัก) ที่ดูแลนักศึกษา 
จํานวน 6-10 คน ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจํานวนทั้งสิ้น 316 ราย และไดเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ไปแลว น้ัน  

เน่ืองจากคณะวิชาได เสนอรายช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามเกณฑดังกลาว บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
รายช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) จํานวนทั้งสิ้น 17 ราย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) จํานวน 17 ราย ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ          

(Key Performance Indicators) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขอ 3 กําหนดวา “ใหถือวาตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบงช้ี (ซึ่ งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเคยกําหนดไวใน
เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552) เปนเพียงแนวทางเทาน้ัน โดย
สถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละหลักสูตร
มีอิสระในการกําหนดตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตร
ประจําปที่ระบุไวในหมวดที่ 1-6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ทั้งน้ี ตอง
ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหวางที่สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอ
ปรับตัวบงช้ีใหมไดแลวเสร็จใหใชตัวบงช้ีเดิมกอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกําหนดตัวบงชี ้
แบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงช้ีใหมใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2559 เมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 และครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ไดเชิญรองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษาเขารวมพิจารณาในประเด็นดังกลาว และมีมติใหกําหนดตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรแยกเปน 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยปรับแกขอความในตัวบงช้ีที่ (1) 
(3) (4) และ (6) และใหสามารถใชตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตรที่กําหนดใหมน้ีไดกับทั้งหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 น้ัน 
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 ในการน้ี  กองบริการการศึกษาเสนอที่ประชุมพิจารณาตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ(Key Performance Indicators) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ และใหนําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.8 ขอคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับสภาคณาจารยและพนักงาน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดเขาช้ีแจงและใหขอมูลตอคณะกรรมาธิการวิสามัญรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... เมื่อวันศุกรที่ 26 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งประธานสภาคณาจารยในฐานะ
กรรมาธิการไดเสนอขอใหปรับเปลี่ยนจาก “สภาคณาจารยและพนักงาน” ตามที่ปรากฏในรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... เปน “สภาคณาจารย” โดยใหมีสมาชิกประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการ
เทาน้ัน และมอบหมายใหอธิการบดีซึ่งเปนกรรมาธิการไดนําประเด็นดังกลาวไปหารือวาจะสมควรใหยืนยันช่ือ
เดิมหรือจะมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม น้ัน 

เน่ืองจากระยะเวลากระช้ันชิด มหาวิทยาลัยจึงไมสามารถจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย อยางไรก็ดีเรื่องน้ีไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณบดีและที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยจํานวนหลายครั้ง ซึ่งมีมติยืนยันใหมีเพียง “สภาคณาจารยและพนักงาน” เพียงสภาเดียว โดย
ใหมีสมาชิกประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังน้ัน ดวยระยะเวลาที่จํากัดดังกลาว 
อธิการบดีจึงไดสอบถามอยางไมเปนทางการกับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิหลายทาน ซึ่งทุกทานตางก็ยืนยันใหยึดตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ใหมีเพียง “สภาคณาจารยและ
พนักงาน” เพียงสภาเดียว  

ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคลากรสายสนับสนุนเปนผูมีสวนไดเสียตอกรณีน้ี อธิการบดีจึงไดมอบหมาย
ใหกลุมผูบริหารสายสนับสนุนไดมีการระดมความคิดเห็นในเรื่องน้ี ซึ่งไดมีการดําเนินการระดมความคิดจาก
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

1. การประชุมระดมความคิดเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ซึ่ง
สมาชิกที่ประชุมประกอบดวยผูอํานวยการกองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559           
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา การที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหมีสภาคณาจารยและพนักงานเพียงสภาเดียว 
โดยใหสมาชิกประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ก็เพื่อใหสภาคณาจารยและพนักงาน
ดังกลาวสามารถเปนตัวแทนไดทั้งของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ไมแบงแยกพวก สงเสริมใหมี
ความรวมมือระหวางกัน ซึ่งเปนสิ่งที่ดีที่ควรยืนหยัดตอไปตามเจตนารมณของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบดวยกับการมีสภาคณาจารยและพนักงานเพียงสภาเดียว แตหากบุคลากรสายสนับสนุนไมมีสวนรวมใน
สภาคณาจารยและพนักงาน ก็ตองจัดใหมี “สภาพนักงาน” เพิ่มข้ึน เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนไดมีสวนรวม
ในการใหความคิดเห็นแกมหาวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขวา ทั้งประธานสภาคณาจารยและประธานสภาพนักงาน 
จะตองเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงอยางเทาเทียมกัน 
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2. การประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูบริหารระดับกลางของสายสนับสนุนทั้งสวนกลางและ
คณะ/หนวยงาน จํานวน 37 คน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ไดมีความเห็นสมควรใหมี “สภาคณาจารยและ
พนักงาน” เพียงสภาเดียว สมาชิกประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตามสัดสวนของจํานวน
สมาชิก โดยประธานสภาคณาจารยและพนักงานมาจากการเลือกของสมาชิกทั้งสองสาย ประธานสภา
คณาจารยและพนักงานจะเปนบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุนก็ได ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 
3 ป ดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน 2 วาระ 

ทั้งน้ี การกําหนดใหมีเพียงสภาเดียวนาจะมีความเหมาะสมเพราะการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยตองดําเนินการไปดวยความรวมมือกันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน การมี 2 สภา แบงแยก
ระหวางสายวิชาการและสายสนับสนุน จะทําใหเกิดแนวทางดําเนินการแยกออกจากกันออกเปน 2 ฝาย ทําให
ขาดการสงเสริมในความรวมมือระหวางกันและการปรึกษาหารือรวมกัน และอาจกอใหเกิดการแตกแยก 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
 
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติยืนยันตามมติที่ประชุมซึ่งเคยมีมติใหมีเพียง “สภาคณาจารย
และพนักงาน” เพียงสภาเดียว โดยใหมีสมาชิกประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อสงเสริม
ใหมีความรวมมือระหวางกันและมีสวนรวมในการใหความคิดเห็นแกมหาวิทยาลัย ไมแบงแยกพวก 
 นอกจากน้ี ที่ประชุมยังไดพิจารณาตามบันทึกของประธานสภาคณาจารย ฉบับลงวันที่ 7 
มีนาคม 2556 เกี่ยวกับผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรตามที่สภาคณาจารยไดจัดทําข้ึนเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของบุคลากรเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2556 ตามที่ประธานสภาคณาจารยใชกลาวอางความเห็นของ
ประชาคมเพื่อขอเปลี่ยนแปลงใหมีเพียงสภาคณาจารย ซึ่งสมาชิกประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการเทาน้ัน 
กรณีดังกลาวที่ประชุมเห็นวา ขนาดกลุมตัวอยางตามที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นระบุวา
บุคลากรภายใน (ประชากร) มีจํานวน 2,072 คน มีผูตอบแบบสอบถาม (กลุมตัวอยาง) จํานวน 161 คน           
คิดเปนรอยละ 7.77 เทาน้ัน จํานวนกลุมตัวอยางดังกลาวมีจํานวนนอยมากยังไมถึงเกณฑข้ันตํ่าของกลุม
ตัวอยางที่เหมาะสมที่จะนํามาใชอางอิงในการสรุปผลการสํารวจและวิเคราะหทางสถิติได จะสงผลใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนมาก ทําใหขอมูลที่ไดไมสะทอนความคิดเห็นของบุคลากรโดยแทจริง จึงไมสามารถนําไปอางอิงได 

และที่สําคัญเมื่อพิจารณาตามประเด็นคําถามของแบบสอบถามแลว แบบสอบถามมีคําถาม
เพียงประเด็นเดียววา “องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยที่ทานตองการ” โดยใหผูตอบแบบสอบถามระบุ
จํานวนคนที่ตองการในแตละองคประกอบเทาน้ัน ไมไดมีคําถามที่สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสมควรใหมี
สภาคณาจารยเพียงสภาเดียว หรือควรใหมีสภาคณาจารยและพนักงาน หรือควรใหมีทั้งสภาคณาจารยและ       
สภาพนักงาน การที่จะหยิบยกผลการสํารวจความคิดเห็นไปใชอางอิงกับกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากประเด็นที่
สอบถาม จึงเปนการไมสมควรอยางย่ิงและเปนการเบี่ยงเบนเพื่อการนําขอมูลไปใชในทางที่ไมถูกตอง  
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 การจัดงานวันนริศ ประจําป พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงาน
วันนริศ ประจําป พ.ศ. 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
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โดยหมอมราชวงศหญิงเอมจิตร จิตรพงศ ประธานมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ เปนประธานในพิธีเปดงาน ซึ่งภายใน
งานมีการจัดกิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจ ไดแก พิธีไหวสมเด็จครู นายชางใหญแหงกรุงสยาม สมเด็จพระเจา         
บรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ การประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ การประกวด          
คัดลายมือภาษาไทย การเปดนิทรรศการพระประวัติและผลงานฝพระหัตถสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ หัวขอ “สาสนสมเด็จ” และนิทรรศการภาพถายนานาชาติ ครั้งที่ 12 หัวขอ 
“เย็น” จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร บุคลากร และผูสนใจเขารวมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2   ศูนยออกกําลังกายคณะศึกษาศาสตร (Fitness SU.ED.Center) แหงใหม  
 
สรุปเรื่อง 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะศึกษาศาสตรกําหนดเปดใหบริการ
ศูนยออกกําลังกายคณะศึกษาศาสตร (Fitness SU.ED.Center) แหงใหม ณ อาคารโสมสวลี ช้ัน 2 คณะ
ศึกษาศาสตร โดยผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด ในวันที่ 8 
มีนาคม 2559 เวลา 13.30-15.00 น. พรอมดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ผูบริหารของสวนราชการจังหวัดนครปฐม คณบดีคณะวิชา รวมทั้ง
บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชนใหเกียรติรวมงานเปนจํานวนมาก 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

           
ปดประชุมเวลา 12.05 น. 
 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


