รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 5/2559
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
…………….………………..

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

ผศ.ชัยชาญ
รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย
อ.ปญจพล
รศ.ดร.วศิน
รศ.วัฒนา
อ.อํามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
อ.ศศิธร

ถาวรเวช
เขียววิชัย
ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
เหลาพูนพัฒน
อิงคพัฒนากุล
เกาศัลย
ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
ศิลปวุฒยา

11. ผศ.ดร.ภูวนาท

รัตนรังสิกุล

12.
13.
14.
15.
16.
17.

ผศ.ดร.วรางคณา
ผศ.ดร.มาเรียม
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.วุฒิชัย

นิพัทธสุขกิจ
นิลพันธุ
อยูยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
เลิศสถากิจ

18.
19.
20.
21.
22.

รศ.ดร.เกษร
ผศ.ฉัตรชัย
อ.ดร.ศักดิพันธ
ผศ.ดร.อริศร
อ.ดร.ปรมพร

จันทรศิริ
เผาทองจีน
ตันวิมลรัตน
เทียนประเสริฐ
ศิริกุลชยานนท

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดาวลอย
กาญจนมณีเสถียร
2. อ.ดร.ภวพล
คงชุม

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทน
คณบดีคณะโบราณคดี
รองคณบดีฝายบริหารและพระราชวังสนามจันทร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหอศิลป
รองอธิการบดี เพชรบุรี
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
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3. อ.มานพ
4. ผศ.ดร.อมรินทร
ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ดร.ธงชัย

เอี่ยมสะอาด
เทวตา

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี)
รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เตโชวิศาล

รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
และแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

2. ผศ.ดร.พีรพัฒน
3. ผศ.สยุมพร

ยางกลาง
กาษรสุวรรณ

4. อ.ดร.สุภาพ

เกิดแสง

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน
ผูไมมาประชุม
1. ศ.ถาวร
2. ผศ.ดร.สมพิศ
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
อ.ดําริห
รศ.ดร.พิทักษ
รศ.ดร.ปานใจ
รศ.ดร.บุญศรี

แสงฉัตรแกว

ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี

โกอุดมวิทย
ขัตติยพิกุล

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
และกิจการพิเศษ
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย

ขาวเขียว
ตรีตรง
บรรณวิทยกิจ
ศิริวงศ
ธารทัศนวงศ
จงเสรีจิตต

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ไปราชการตางประเทศ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.15 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ 2559

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ 2559
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มติ
ที่ประชุมพิจ ารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุม หนา 19 ยอหนาที่ 3 โดยใหปรับ
ขอความใหมเปนดังนี้ “ทั้งนี้ ขอใหทุกคณะวิชาจัดทําแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และสงมายังมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 พรอมทั้งสนับสนุนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการจัดการทดสอบดังกลาว
ตามจํานวนนักศึกษาที่เขาสอบ” แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้
1. คณะสถาปต ยกรรมศาสตรป ระสงค ขอแกไขคา ระดับ ผลการศึก ษาภาคการศึก ษาต น
ปการศึกษา 2558 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนและกรอกคะแนน ซึ่งไดผานความเห็นชอบ
จากที่ป ระชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรครั้ง ที่ 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 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนและการใหคาระดับคะแนนผลการศึกษา 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. คณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึก ษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2558 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนผลการศึกษา 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
รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการได อ นุ มั ติ ก ารขอแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษาของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร คณะดุริยางคศาสตร และคณะมัณฑนศิลปแลว
4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนผลการศึกษาและการกรอก
คะแนน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้ง ที่
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 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตรป ระยุกต กลุม 8 และ
กลุม 9 ของนักศึกษาจํานวน 97 ราย
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนและการใหคาระดับคะแนน
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
ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครั้ง ที่
2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
6. คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2558 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนผลการศึกษาและการกรอกคะแนน 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
ผานความเห็น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจําคณะศึก ษาศาสตร ครั้ง ที่ 4/2559 เมื่อวั นที่ 24
กุมภาพันธ 2559
ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการได อ นุ มั ติ ก ารขอแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะศึกษาศาสตร
แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5

เรื่องรับทราบอื่นๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

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
ของพืชที่มีเนื้อเยื่อลําเลียง
3. ขอเปดรายวิชาใหมในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน วิชาเลือก กลุมวิชาพันธุศาสตร
จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 512 362 เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา

6
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มี มติให ความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
3/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มี ม ติใหความเห็ นชอบการปรั บ ปรุง หลัก สูต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลั กสู ตรสถาปต ยกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสถาปต ยกรรม (5 ป )
ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรป ระสงคขอปรับปรุงหลัก สูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยนันทพล จั่นเงิน*
1. อาจารยนันทพล จั่นเงิน*
2. อาจารย ดร.พิมลศิริ ประจงสาร*
2. อาจารยพัฒนปกรณ ลีลาพฤทธิ*์
3. อาจารยสุคตยุติ จารุนุช
3. อาจารยสุคตยุติ จารุนุช*
4. ผูชวยศาสตราจารยจิรัฐกา จิตติรัตนากร*
4. อาจารยธนาคาร โมกขะสมิต
5. อาจารยอรมา ศยามเศรณี
5. อาจารยอุปถัมภ รัตนสุภา
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
3/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุง แกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยป ระจํา
หลักสูตร ดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
2/2559 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา

8
มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุ ง หลัก สูตรศึก ษาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึก ษาศาสตรป ระสงคขอปรับปรุง หลักสูตรศึก ษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัง คม
ศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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. อาจารยวสวัตติ์ วงศพันธุเศรษฐ
5. อาจารยเรวดี สุนทรวิชัย
5. อาจารยนันทพร รอดผล
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง เพิ่มคุณวุฒิการศึกษา
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
2/2559 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับ ปรุ ง หลัก สูตรศึก ษาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง 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
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา

9
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มี ม ติใหความเห็ นชอบการปรั บ ปรุง หลัก สูต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ฉบับป พ.ศ. 2557 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ฉบับป
พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึก ษาศาสตรป ระสงคขอปรับ ปรุง หลัก สูตรศึก ษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ อวมเจริญ*
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน*
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
3/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุ ม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.8

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรม
สันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
การจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2558 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข
คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้

10
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มี มติให ความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สูตรบริห ารธุร กิ จ บัณฑิ ต
สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ ) ฉบับ ป พ.ศ. 2558 และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.9

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับ ป
พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.ชูศักดิ์ 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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส
ฉบับป พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ดว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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 พันธประสิทธิ์เวช
5. อาจารยบัญญัติ พันธประสิทธิ์เวช
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.11 หลักสูตรศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ฉบับ ป
พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง
ดว ยคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
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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. รองศาสตราจารยชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
4. รองศาสตราจารยชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช
5. อาจารย ดร.พิมลศิริ ประจงสาร
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.12 หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสถาป ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น ฉบั บ ป
พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตร ดังนี้
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. รองศาสตราจารยชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
4. รองศาสตราจารยชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช
5. อาจารย ดร.พิมลศิริ ประจงสาร
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุม พิจารณาแลว มีม ติให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สูต รปรั ชญาดุษฎี บัณฑิ ต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.13 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรม
กับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง
ดว ยคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมี
สาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ดังนี้
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*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.14 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรม
กับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระใน
การปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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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*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนมกราคม 2559 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุม พิจารณาแลว มีม ติให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สูต รปรั ชญาดุษฎี บัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2556 และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.1

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่ง เศส (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะอั ก ษรศาสตร ไ ด เ สนอหลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาฝรั่ ง เศส
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุ งหลัก สูตรอั ก ษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และให นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.2.2

หลักสูตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับ ปรุง
พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นัก ศึก ษาปล ะ 40 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 19/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะโบราณคดีไดปรับแก
ตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาแล ว มี ม ติ ให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุง หลัก สู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และให นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.3

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดว ยคณะอัก ษรศาสตร ไ ด เ สนอหลั ก สู ตรอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปละ 15 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุ งหลัก สูตรอั ก ษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.4

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าเอเชีย ศึกษา (หลักสูตรปรับ ปรุง
พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นัก ศึก ษาปล ะ 200 คน ที่ป ระชุม คณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิง หาคม 2558 ได
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พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุ งหลัก สูตรอั ก ษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเอเชียศึก ษา (หลัก สูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และให นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ทั้ง นี้ ขอให ค ณบดี ค ณะอั ก ษรศาสตร จั ด เตรีย มข อ มู ล เกี่ ย วกั บ จํ า นวนรั บ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.5

หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิท ยาศาสตรไดเ สนอหลัก สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นักศึกษาปละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิก ายน 2558 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 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 ดังนี้
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป ระจําหลักสูตรลําดับ ที่ 2 มีคุณวุฒิ Ph.D.
(Social Sciences) เปนคุณวุฒิที่ไมตรงหรือสัมพันธกับ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ จึงไมสอดคลองตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่กําหนดไววา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
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หลักสูตรตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนหรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารย (กรณีป ริญ ญาเอก) หรือรองศาสตราจารย (กรณีป ริญ ญาโท)
อาจารยดังกลาวจึงไมสามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แตสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมได
ทําหนาที่ เ ปนผูรั บ ผิดชอบหลัก สูต รบริห ารธุร กิจ มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาธุร กิจ ระหวางประเทศ (หลัก สูต ร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ไดดวยคุณวุฒิ M.Phil. และ M.I.M.
2. อาจารยป ระจําหลัก สูตรลําดับที่ 5 มีคุณวุฒิ Ph.D. (Economics) และ M.Econ.
(Economics) โดยคุณวุฒิดัง กลาวตาม ISCED 2013 จัดอยูในกลุม วิชา 03 Social journalism and
information เปนคนละกลุมวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งจัดอยูในกลุมวิชา 04 Business administration
and law จึงเปนคุณวุฒิที่ไมตรงหรือสัมพันธ กับ สาขาวิชาที่เปดสอน ทําใหไมสามารถเปน อาจารยประจํา
หลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ได
ในการนี้ วิท ยาลัยนานาชาติไดดําเนินการปรับปรุง แกไขแลว โดยขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยชนะ ตรีสุกิตติมา*
2. อาจารย ดร.เกียรติกําจร มีขนอน*
3. อาจารย ดร.จันทิมา บรรจงประเสริฐ*
4. อาจารย ดร.อดิพร เขมะรังสรรค
5. อาจารย ดร.วัลลภ ลิปพันธ

อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยชนะ ตรีสุกิตติมา*
2. อาจารย ดร.อดิพร เขมะรังสรรค*
3. อาจารย ดร.จันทิมา บรรจงประเสริฐ*
4. อาจารย ดร.นเรนทร ชุติจิรวงศ
5. อาจารย ดร.สุวิทย ธีรกุลชน
6. อาจารย ดร.เกียรติกําจร มีขนอน
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ ม เปด สอนตั้ง แต ภาคการศึ ก ษาต น ปก ารศึ ก ษา 2558 เป นต นไป และกํา หนดรั บ
นักศึกษาปละ 20 คน ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุร กิจ ระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2558) และให นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.7

หลั กสู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภูมิ ศ าสตร (หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอัก ษรศาสตรไดเสนอหลัก สูตรหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และ
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กําหนดรับนักศึกษาปละ 40 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุ งหลัก สูตรอั ก ษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภูมิศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.8

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปละ 30 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุ งหลัก สูตรอั ก ษรศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การเปดหลักสูตรใหม
หลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ไดมี
หนัง สือที่ ศธ 0506(4)/12841 ลงวันที่ 24 พฤศจิก ายน 2558 เรื่อง สง คืน หลัก สูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรไมสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป ระจําหลักสูตรลําดับ ที่ 2 มีคุณวุฒิ Ph.D.
(Social Sciences) เปนคุณวุฒิที่ไมตรงหรือสัมพันธกับ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ จึงไมสอดคลองตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่กําหนดไววา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
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หลักสูตรตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนหรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารย (กรณีป ริญ ญาเอก) หรือรองศาสตราจารย (กรณีป ริญ ญาโท)
อาจารยดังกลาวจึงไมสามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวาง
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)
2. อาจารยป ระจําหลัก สูตรลําดับที่ 5 มีคุณวุฒิ Ph.D. (Economics) และ M.Econ.
(Economics) โดยคุณวุฒิดัง กลาวตาม ISCED 2013 จัดอยูในกลุม วิชา 03 Social journalism and
information เปนคนละกลุมวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งจัดอยูในกลุมวิชา 04 Business administration
and law จึงเปนคุณวุฒิที่ไมตรงหรือสัมพันธกับ สาขาวิชาที่เปดสอน ทําใหไมสามารถเปน อาจารยประจํา
หลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2558) ได
ในการนี้ วิท ยาลัยนานาชาติไดดําเนินการปรับปรุง แกไขแลว โดยขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ ม เปด สอนตั้ง แต ภาคการศึ ก ษาต น ปก ารศึ ก ษา 2558 เป นต นไป และกํา หนดรั บ
นัก ศึก ษาปล ะ 5 คน ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุม ภาพันธ 2559 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจ ารณาแลว มีมติห ลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
โครงการคัดเลือกนักเรีย นเขา เรีย นโรงเรีย นสาธิตมหาวิทยาลั ย ศิล ปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 และ
ชั้นประถมศึก ษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ตั้งแตปก ารศึกษา
2548 เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็กที่มีอายุในชวง 3-7 ป ตามเกณฑการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเปนการเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และใหบริการชุมชนในฐานะของศูนยการศึกษาปฐมวัย นั้น
เนื่องจากนัก เรียนที่ส อบไดส ละสิท ธิ์ไปจํานวนหนึ่ง และนัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ 2-6
จํานวนหนึ่งไดลาออก ทําใหมีจํานวนนักเรียนไมครบตามจํานวนที่ตองการรับ ดังนั้น คณะศึกษาศาสตรจึง
ประสงค ดํา เนิน โครงการคัด เลือ กนัก เรีย นเข า เรี ย นโรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร (ปฐมวั ยและ
ประถมศึกษา) ปการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) ซึ่งไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 โดยกําหนดจํานวนรับเขาศึกษารวมทั้งสิ้น 54 คน ดังนี้
1. ระดับชั้นอนุบาลปที่ 1
จํานวน 8 คน
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 9 คน
3. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 2 คน
4. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 9 คน
5. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 12 คน
6. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 3 คน
7. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 11 คน
ทั้ ง นี้ ได กํ า หนดรายละเอี ย ดค า ใช จ า ยในการคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาไว ใ นโครงการแล ว
ซึ่งกองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ
ของโครงการไม เกินอัตราที่กําหนดไวตามระเบียบมหาวิท ยาลัยศิล ปากรว าดวยการเบิกจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณบดี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ
และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป

21
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะ
และผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามทีท่ ี่ประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาแลวเห็นวา
เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กําหนดให
อาจารยประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแตเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2558 ประกาศใช ตองมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา และมหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกั บการคัดเลื อกอาจารยป ระจําที่รับเขาใหมที่สอนในระดับปริ ญญาบั ณฑิตขึ้นไป เพื่อให ไดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ดังนั้น จึงสมควรใหมีคณะกรรมการขึ้ น
ชุดหนึ่งทําหนาที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหดูแลรับผิดชอบทั้งในสวน
ของอาจารยและนักศึกษาดวย ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบใหยกเลิกคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผน
โครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และมอบหมาย
ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะ
และผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ ซึ่งดําเนินการทั้งในสวนของอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยประกอบดวยผูแทนของทุกคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง
นั้น
ในการนี้ กองบริก ารการศึ ก ษาไดเ สนอที่ป ระชุม พิจ ารณาแตง ตั้ง คณะกรรมการกําหนด
นโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ
กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของ
คณาจารยและนักศึกษา ตลอดจนในสวนของการรับอาจารยใหมเพื่อใหไดอาจารยที่มีความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผน
โครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอัง กฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบดวยผูดํารง
ตําแหนง ดังนี้
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
คณะมัณฑนศิลป
8. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
คณะอักษรศาสตร
9. รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร
10. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
คณะวิทยาศาสตร
11. รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร
12. รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13. รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะดุริยางคศาสตร
14. รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
15. รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ
16. ผูชวยคณบดีฝายบริการการศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17. รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝายวิชาการ
18. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย
19. หัวหนาสาขา/หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะโบราณคดี
20. หัวหนาสาขา/หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร
21. หัวหนาสาขา/หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร
22. หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาการจัดการ
23. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
24. หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
25. เจาหนาที่กองบริการการศึกษา
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3

(ราง) ระเบียบ/ประกาศ/ขอบังคับ
ไมมี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1
ระเบียบวาระที่ 4.4.1.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
การแตง ตั้ง คณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิช า
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.1.2

การแตง ตั้ง คณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิช า
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.1.3

การแตง ตั้ง คณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิช า
การศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.1.4

การแตง ตั้ง คณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิช า
จิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
ขอขยายเวลาการส ง รายงานผลความก าวหน าของการเพิ่ม พู น ความรู
ทางวิชาการฉบับสมบูรณของอาจารยชาคร ผาสุวรรณ คณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให อาจารยชาคร ผาสุวรรณ คณะมัณฑนศิลป ไปปฏิบัติงานเพื่ อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ โครงการวิจัย “การพัฒนาโพรงเทียมใหมีสภาวะ
ภายในโพรงที่เหมาะสมตอการขยายพันธุของนกเงือกโดยใชสภาวะภายในโพรงรังตามธรรมชาติเปนเกณฑ ”
โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นั้น
เนื่องจากตองรอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและการพบขอจํากัดในการดําเนินการวิจัย ดังนั้น
อาจารยชาคร ผาสุวรรณ จึงขอขยายเวลาการสงรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
ฉบับสมบูรณ ภายในเดือนธันวาคม 2559
ทั้ ง นี้ อาจารย ชาคร ผาสุ วรรณ ได ร ายงานตั ว กลั บ เข า ปฏิ บั ติ ร าชการแล ว ตั้ ง แต วั น ที่ 3
พฤศจิกายน 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบการขยายเวลาการส ง รายงานผล
ความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณของอาจารยชาคร ผาสุวรรณ คณะมัณฑนศิลป
ภายในเดือนธันวาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 4.5.2

รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ
ของผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห ผู ช ว ยศาสตราจารย อ าวิ น อิ น ทรั ง ษี คณะมั ณ ฑนศิ ล ป
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการในโครงการเขียนหนังสือวิชาการเรื่อง “การออกแบบนิเทศศิลป”
เพื่อใชในการเรียนการสอนและขอตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรัง ษี ไดสง รายงานผลความก าวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณของผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

ขอขยายเวลาการส ง รายงานผลความก าวหน าของการเพิ่ม พู น ความรู
ทางวิชาการฉบับสมบูรณของอาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหอาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อการเขียนตํารา เรื่อง หินกับงานประติมากรรมใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น
เนื่องจากความไมพรอมของขอมูลที่จัดเก็บและนําเสนอ ดังนั้น อาจารยไพยันต บรรจงเกลี้ยง
จึงขอขยายเวลาการสงรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ ภายในวันที่
30 เมษายน 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบการขยายเวลาการส ง รายงานผล
ความก า วหน า ของการเพิ่ ม พู น ความรู ท างวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ ข องอาจารย ไ พยั น ต บรรจงเกลี้ ย ง
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
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ระเบียบวาระที่ 4.5.4

รายงานผลการศึกษาคางสง ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.5.5

(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Kagawa University ประเทศญี่ปุน

สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุม สภามหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่ 11/2558 เมื่อ วันที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2558 ได
เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยศิลปากรทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Kagawa University ประเทศญี่ปุน
นั้น
เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดรับ แจง จาก Faculty of
Agriculture และ Graduate School of Agriculture, Kagawa University ประเทศญี่ปุน ในการขอแกไข
(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้
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 ดังนี้
- 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
ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได เ สนอที่ป ระชุม คณบดีพิจารณา
(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Kagawa University ประเทศญี่ปุน (ใหม)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Kagawa University ประเทศญี่ปุน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.6

รายชื่ อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
(เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ขอ 10.1 กําหนดวา “อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท
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และปริญ ญาเอกไดไมเ กิน 5 คน หากหลัก สูตรใดมีอาจารยป ระจําที่มีศัก ยภาพพรอมที่จ ะดูแลนัก ศึก ษาได
มากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน” โดยบัณฑิตวิทยาลัยได
รวบรวมรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ (เฉพาะอาจารยที่ปรึกษาหลัก) ที่ดูแลนักศึกษา
จํานวน 6-10 คน ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจํานวนทั้งสิ้น 316 ราย และไดเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ไปแลว นั้น
เนื่ อ งจากคณะวิ ช าได เ สนอรายชื่ อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามเกณฑดังกลาว บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
รายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) จํานวนทั้งสิ้น 17 ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุม ไดพิจารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบรายชื่ออาจารยที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธของ
นัก ศึก ษาระดับ บัณฑิตศึกษา (เพิ่ม เติม ) จํานวน 17 ราย ตามที่บัณฑิตวิท ยาลัยเสนอ และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.7

ตัว บ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
(Key Performance Indicators)

สรุปเรื่อง
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขอ 3 กําหนดวา “ใหถือวาตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน 12 ตั ว บ ง ชี้ (ซึ่ ง คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเคยกํ า หนดไว ใ น
เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2552 ลงวั น ที่ 16 กรกฎาคม 2552) เป น เพี ย งแนวทางเท า นั้ น โดย
สถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละหลักสูตร
มีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตร
ประจําปที่ระบุไวในหมวดที่ 1-6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ตอง
ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหวางที่สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอ
ปรับ ตัวบง ชี้ใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงชี้เ ดิม กอนได หรือหากหลัก สูตรใดมีความประสงคกําหนดตัวบง ชี ้
แบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณีหลักสูตรมีก ารปรับตัวบง ชี้ใหมใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2559 เมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 และครั้ง ที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ไดเชิญรองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษาเขารวมพิจ ารณาในประเด็นดังกล าว และมีม ติใหกําหนดตัวบง ชี้ผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรแยกเปน 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยปรับแกขอความในตัวบงชี้ที่ (1)
(3) (4) และ (6) และใหสามารถใชตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตรที่กําหนดใหมนี้ไดกับทั้งหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 นั้น
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ในการนี้ กองบริการการศึกษาเสนอที่ประชุมพิจารณาตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ และใหนําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.8

ขอคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับสภาคณาจารยและพนักงาน

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดเขาชี้แจงและใหขอมูลตอคณะกรรมาธิการวิสามัญรางพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลัยศิล ปากร พ.ศ. .... เมื่อวันศุก รที่ 26 กุม ภาพันธ 2559 ซึ่ง ประธานสภาคณาจารยในฐานะ
กรรมาธิการไดเสนอขอใหปรับเปลี่ยนจาก “สภาคณาจารยและพนักงาน” ตามที่ปรากฏในรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิล ปากร พ.ศ. .... เปน “สภาคณาจารย” โดยใหมีสมาชิกประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการ
เทานั้น และมอบหมายใหอธิการบดีซึ่งเปนกรรมาธิการไดนําประเด็นดังกลาวไปหารือวาจะสมควรใหยืนยันชื่อ
เดิมหรือจะมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม นั้น
เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิด มหาวิทยาลัยจึงไมสามารถจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย อยางไรก็ดเี รื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณบดีและที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยจํานวนหลายครั้ง ซึ่งมีมติยืนยันใหมีเพียง “สภาคณาจารยและพนักงาน” เพียงสภาเดียว โดย
ใหมีส มาชิก ประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับ สนุน ดัง นั้น ดวยระยะเวลาที่จํากัดดัง กลา ว
อธิก ารบดีจึง ไดสอบถามอยางไมเปนทางการกับ นายกสภามหาวิท ยาลัยและกรรมการสภามหาวิท ยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิหลายทาน ซึ่งทุกทานตางก็ยืนยันใหยึดตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ใหมีเพียง “สภาคณาจารยและ
พนักงาน” เพียงสภาเดียว
ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนเปนผูมีสวนไดเสียตอกรณีนี้ อธิการบดีจึงไดมอบหมาย
ใหกลุมผูบริหารสายสนับสนุนไดมีการระดมความคิดเห็นในเรื่องนี้ ซึ่งไดมีการดําเนินการระดมความคิดจาก
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1. การประชุมระดมความคิดเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ซึ่ง
สมาชิก ที่ ป ระชุม ประกอบดวยผู อํานวยการกองในสัง กัดสํานั ก งานอธิก ารบดี เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2559
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา การที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหมีสภาคณาจารยและพนักงานเพียงสภาเดียว
โดยใหส มาชิกประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับ สนุน ก็เ พื่อใหส ภาคณาจารยและพนัก งาน
ดังกลาวสามารถเปนตัวแทนไดทั้งของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ไมแบงแยกพวก สงเสริมใหมี
ความรวมมือระหวางกัน ซึ่ง เปนสิ่ง ที่ดีที่ควรยืนหยัดตอไปตามเจตนารมณของมหาวิท ยาลัย ซึ่ง ที่ป ระชุม
เห็นชอบดวยกับการมีสภาคณาจารยและพนักงานเพียงสภาเดียว แตหากบุคลากรสายสนับสนุนไมมีสวนรวมใน
สภาคณาจารยและพนักงาน ก็ตองจัดใหมี “สภาพนักงาน” เพิ่มขึ้น 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 โดยประธานสภาคณาจารยและพนัก งานมาจากการเลือกของสมาชิกทั้ง สองสาย ประธานสภา
คณาจารยและพนักงานจะเปนบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุนก็ได ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
3 ป ดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน 2 วาระ
ทั้ง นี้ การกํา หนดให มี เ พี ยงสภาเดี ย วน าจะมีค วามเหมาะสมเพราะการดํา เนิ น การของ
มหาวิทยาลัยตองดําเนินการไปดวยความรวมมือกันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน การมี 2 สภา แบงแยก
ระหวางสายวิชาการและสายสนับสนุน จะทําใหเกิดแนวทางดําเนินการแยกออกจากกันออกเปน 2 ฝาย ทําให
ขาดการสงเสริมในความรวมมือระหวางกันและการปรึกษาหารือรวมกัน และอาจกอใหเกิดการแตกแยก
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติยืนยันตามมติที่ประชุมซึ่งเคยมีมติให มีเพียง “สภาคณาจารย
และพนักงาน” เพียงสภาเดียว โดยใหมีสมาชิกประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อสงเสริม
ใหมีความรวมมือระหวางกันและมีสวนรวมในการใหความคิดเห็นแกมหาวิทยาลัย ไมแบงแยกพวก
นอกจากนี้ ที่ป ระชุม ยังไดพิจารณาตามบันทึกของประธานสภาคณาจารย ฉบับลงวันที่ 7
มีนาคม 2556 เกี่ยวกับผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรตามที่สภาคณาจารยไดจัดทําขึ้นเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของบุคลากรเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2556 ตามที่ประธานสภาคณาจารยใชกลาวอางความเห็นของ
ประชาคมเพื่อขอเปลี่ยนแปลงใหมีเพียงสภาคณาจารย ซึ่ง สมาชิกประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการเทานั้น
กรณีดังกลาวที่ประชุมเห็นวา ขนาดกลุมตัวอยางตามที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นระบุวา
บุคลากรภายใน (ประชากร) มีจํานวน 2,072 คน มีผูตอบแบบสอบถาม (กลุมตัวอยาง) จํานวน 161 คน
คิดเปนรอยละ 7.77 เทานั้น จํานวนกลุม ตัวอยางดัง กลาวมีจํานวนนอยมากยัง ไมถึง เกณฑขั้นต่ําของกลุม
ตัวอยางที่เหมาะสมที่จะนํามาใชอางอิงในการสรุปผลการสํารวจและวิเคราะหทางสถิติได จะสงผลใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนมาก ทําใหขอมูลที่ไดไมสะทอนความคิดเห็นของบุคลากรโดยแทจริง จึงไมสามารถนําไปอางอิงได
และที่สําคัญเมื่อพิจารณาตามประเด็นคําถามของแบบสอบถามแลว แบบสอบถามมีคําถาม
เพียงประเด็นเดียววา “องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยที่ทานตองการ” โดยใหผูตอบแบบสอบถามระบุ
จํานวนคนที่ตองการในแตละองคประกอบเทานั้น ไมไดมีคําถามที่สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสมควรใหมี
สภาคณาจารยเพียงสภาเดียว หรือควรใหมีสภาคณาจารยและพนักงาน หรือควรใหมีทั้งสภาคณาจารยและ
สภาพนักงาน การที่จะหยิบยกผลการสํารวจความคิดเห็นไปใชอางอิงกับกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากประเด็นที่
สอบถาม จึงเปนการไมสมควรอยางยิ่งและเปนการเบี่ยงเบนเพื่อการนําขอมูลไปใชในทางที่ไมถูกตอง
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
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 พิธีไหวสมเด็จ ครู นายชางใหญแหงกรุงสยาม สมเด็จ พระเจา
บรมวงศเ ธอ เจา ฟากรมพระยานริศ รานุวัดติ วงศ การประกวดออกแบบอัก ษรประดิษฐ การประกวด
คัดลายมือภาษาไทย การเปดนิทรรศการพระประวัติและผลงานฝพระหัตถสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ หัวขอ “สาสนสมเด็จ” และนิท รรศการภาพถายนานาชาติ ครั้ง ที่ 12 หัวขอ
“เย็น” จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร บุคลากร และผูสนใจเขารวมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2

ศูนยออกกําลังกายคณะศึกษาศาสตร (Fitness SU.ED.Center) แหงใหม

สรุปเรื่อง
คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะศึกษาศาสตรกําหนดเปดใหบริการ
ศูนยออกกําลังกายคณะศึก ษาศาสตร (Fitness SU.ED.Center) แหง ใหม ณ อาคารโสมสวลี ชั้น 2 คณะ
ศึกษาศาสตร โดยผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด ในวันที่ 8
มีนาคม 2559 เวลา 13.30-15.00 น. พร อมดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรี ยม นิล พันธุ คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ผูบริหารของสวนราชการจังหวัดนครปฐม คณบดีคณะวิชา รวมทั้ง
บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชนใหเกียรติรวมงานเปนจํานวนมาก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 12.05 น.

(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

