
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 25/2557 

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร   

  และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
3. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร 
4. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
5. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
6. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
7. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
8. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
9. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

10. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
11. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
12. อ.สกนธ   มวงสุน รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

    รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร 
13. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
14. ผศ.ดร.ณัฐวัฒน  ณัฐพูลวัฒน  รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน 

  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
15. ผศ.ดร.นิติพงศ  โสภณพงศพิพัฒน  รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน            

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
16. ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
17. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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 
3. อ.มานพ  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
2. อ.นภดล วิรุฬหชาตะพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  วังทาพระ 

ผูไมมาประชุม 

1. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.วันชัย    สุทธะนันท รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ติดราชการ 

  และกิจการพิเศษ 
4. ผศ.ดร.สมชาย  สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร ไปราชการตางประเทศ 
5. รศ.ดร.จุไรรัตน   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร ติดราชการ 
6. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ ติดราชการ 

  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7. อ.ดําริห   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ติดราชการ 
8. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย ติดราชการ 

เปดประชุมเวลา 09.45 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 24/2557                       

เมื่อวันอังคารท่ี 9 ธันวาคม 2557 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 24/2557 เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557  
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขดังน้ี 

1. หนา 29-30 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 ในสวนของมติ  
- ใหตัดรายช่ือประธานกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาศิลปะ

และการออกแบบ กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และกลุมสาขาวิทยาศาสตร ออก  
- ใหแกไขขอความในยอหนาสุดทาย  

จาก “และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป”  
เปน “และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในสวนของประธานกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และกลุมสาขา
วิทยาศาสตร และพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการดังกลาวตอไป” 
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2. หนา 36 ในสวนของมติใหปรับขอความต้ังแตบรรทัดที่ 4 ในขอ 1 และขอ 2 เปนดังน้ี 
1. มอบหมายใหกองบริการการศึกษาจัดทําข้ันตอนระบบการลงทะเบียนวิชาเรียน         

เพิ่ม-ถอน เพิ่มเติมสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 ที่มีข้ันตอนแตกตางจากนักศึกษาช้ันปอื่นใหชัดเจน พรอมทั้ง
เผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซตระบบบริการการศึกษา http://reg.su.ac.th 

2. มอบหมายใหกองนิติการปรับขอความใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดข้ันตอนการลงทะเบียนวิชาเรียนดวยการชําระเงินออนไลน (PAY ON-LINE) ตามที่กองบริการการศึกษา
ไดจัดทําข้ันตอนระบบการลงทะเบียนวิชาเรียน เพิ่ม-ถอน และชําระเงินออนไลน (PAY ON-LINE) เพิ่มเติมใน
ขอ 1 กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 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 การแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงข้ันตอนการเสนอหลักสูตรใหม โดยใหกองบริการการศึกษาจัดทําคําสั่ งรายช่ือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน น้ัน  

บัดน้ี กองบริการการศึกษาไดรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรตางๆ ในชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2557 ดังน้ี 

 

คําสั่งที ่ หลักสูตร คณะวิชา 
จํานวน

อนุกรรมการ 
(คน) 

หมายเหตุ 

1769/2557 
ลงวันที่ 31 

ตุลาคม 
พ.ศ. 2557 

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกศึกษา                    
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 

บัณฑิตวิทยาลัย 5  
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คําสั่งที ่ หลักสูตร คณะวิชา 
จํานวน

อนุกรรมการ 
(คน) 

หมายเหตุ 

1958/2557 
ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
และการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 

บัณฑิตวิทยาลัย 6  

1977/2557 
ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2558) 

คณะศึกษาศาสตร 6  

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 การขอความอนุเคราะหในการสํารวจพ้ืนท่ี ออกแบบ พรอมประมาณการ

โครงการกอสรางอุโมงคทางลอดถนนทรงพล 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังแขวงการทางนครปฐม เพื่อให

ดําเนินการสํารวจพื้นที่ ออกแบบ พรอมประมาณการโครงการกอสรางอุโมงคทางลอดถนนทรงพล ดานหนา
ประตูมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ระยะทาง 310 เมตร แบงเปน 4 ชองจราจร 
ระยะหนากวางของถนน 350 เมตร ซึ่งโครงการดังกลาวมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงในการเสริมสราง 
ความปลอดภัยใหแกนักศึกษาและประชาชน เน่ืองจากในชวงเวลาเรงดวนมักเกิดปญหาการจราจรติดขัดและ
เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง น้ัน 

ในการน้ี แขวงการทางนครปฐมไดประสานงานเบื้องตนกับจังหวัดนครปฐม ซึ่งจังหวัด
นครปฐมจะเสนอโครงการดังกลาวเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดในเดือนมกราคม 2558 แต
เน่ืองจากจังหวัดนครปฐมไมสามารถดําเนินการออกแบบได จึงไดขอความอนุเคราะหกรมทางหลวงใหสํารวจ
และออกแบบพรอมประมาณการคากอสรางดวยแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2.5.2 รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของ
คณะวิชา/หนวยงาน 

     
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ไดมอบหมายให
งานสารบรรณจัดทํารายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/
หนวยงาน เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกเดือน น้ัน  

ในการ น้ี งานสารบรรณไดรายงานการ เขาใช งานระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส                
(e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2557 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอขอบคุณคณะวิชา/หนวยงานที่ใหความรวมมือในการเขาใชงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ทั้งน้ี ขอใหคณบดีคณะวิชา/ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 
กําชับใหบุคลากรผู รับผิดชอบของคณะวิชา/หนวยงานเข าใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส                 
(e-Document) อยางสม่ําเสมอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม 

     
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) มีนโยบายวา การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหมตองประกันถึงระดับหลักสูตร เน่ืองจากมีผลตอคุณภาพของ
นักศึกษาและบัณฑิตโดยตรง จึงไดกําหนดกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม 
ประกอบดวย การประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ซึ่งจะเริ่มใชในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของปการศึกษา 2557 น้ัน 

เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อยางตอเน่ือง และเพื่อเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยรองรับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบดังน้ี 

1. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

2. แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ปรับปรุงใหมเพื่อใชในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและใหเตรียมความพรอมรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                
ปการศึกษา 2557 ตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู 
กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 53 รายวิชา 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุง
ครั้งน้ีไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ  

1. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ
ประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) จํานวน 39 รายวิชา 

2. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 2.1 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุง
ครั้งน้ีไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู 
กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ในสวนของสาขาวิชาภาษาไทย (ทั้งสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาโท
ตางๆ) จํานวน 38 รายวิชา 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุง
ครั้งน้ีไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2554 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน
และการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 24 รายวิชา 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุง
ครั้งน้ีไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร          
ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2555 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
สื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 80 รายวิชา 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุง
ครั้งน้ีไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ  

1. ขอปดรายวิชาเลือกในหลักสูตร ดังน้ี 
1.1 รายวิชาทางพฤกษศาสตร จํานวน 2 รายวิชา คือ 

- รายวิชา 512 626 หัวขอเฉพาะทางสรีรวิทยาของไมดอกไมประดับ 2(2-0-4) 
- รายวิชา 512 632 ธุรกิจทางการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 3(3-0-6) 

1.2 รายวิชาทางสัตววิทยา จํานวน 3 รายวิชา คือ 
- รายวิชา 512 544 วิทยาโพรโทซัว 3(2-3-4) 
- รายวิชา 512 548 สรีรวิทยาของแมลง 4(3-3-6) 
- รายวิชา 512 558 วิทยาตอมไรทอเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

1.3 รายวิชาอื่นๆ จํานวน 1 รายวิชา คือ 
- รายวิชา 512 502 ฮิสโตเคมี 3(1-6-2) 

2. ขอเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิตวิชาเลือก เปนดังน้ี 
2.1 รายวิชาทางสัตววิทยา จํานวน 3 รายวิชา คือ 

- รายวิชา 512 543 วิทยาครัสทาเซีย 4(3-3-6) 
- รายวิชา 512 553 ชีววิทยาของปลา 4(3-3-6) 
- รายวิชา 512 556 นิเวศวิทยาของแพลงกตอน 4(3-3-6) 

  



 9

2.2 รายวิชาทางพฤกษศาสตร จํานวน 3 รายวิชา คือ 
- รายวิชา 512 623 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร 4(2-6-4) 
- รายวิชา 512 624 อนุกรมวิธานพืชข้ันสูง 4(3-3-6) 
- รายวิชา 512 628 อนุกรมวิธานเชิงสถาปตยลักษณของพืช 4(3-3-6) 

3. ขอเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิตและคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาเลือก ดังน้ี 
3.1 รายวิชาทางพฤกษศาสตร จํานวน 3 รายวิชา คือ 

- รายวิชา 512 521 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวนข้ันสูง 4(2-6-4) 
- รายวิชา 512 531 เทคโนโลยีจีโนมพืช 4(3-3-6) 
- รายวิชา 512 622 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชข้ันสูง 4(2-6-4) 

4. ขอเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาเลือก ดังน้ี 
4.1 รายวิชาทางพันธุศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ 

- รายวิชา 512 611 พันธุศาสตรโมเลกุล 3(3-0-6) 
5. ขอเปดรายวิชาใหม วิชาเลือก ดังน้ี 

5.1 รายวิชาทางพันธุศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ 
- รายวิชา 512 613 พันธุศาสตรประชากร 3(3-0-6) 

5.2 รายวิชาทางพฤกษศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ 
- รายวิชา 512 626 หัวขอเฉพาะทางสรีรวิทยาของพืช 3(3-0-6) 

5.3 รายวิชาทางสัตววิทยา จํานวน 2 รายวิชา คือ 
- รายวิชา 512 544 สเต็มเซลลและวิศวกรรมเน้ือเย่ือ 3(3-0-6) 
- รายวิชา 512 646 วัสดุชีวภาพ 3(3-0-6) 

5.4 รายวิชาอื่นๆ จํานวน 1 รายวิชา 
- รายวิชา 512 502 กระบวนการเชิงนิเวศทางทะเล 3(3-0-6) 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้ง
น้ีไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.7 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนตุลาคม 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
14/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตร

นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวาง
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน             
ปการศึกษา 2558 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
13/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ไดพจิารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกใน
บางประเด็น ทั้งน้ี วิทยาลัยนานาชาติไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
  

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. อาจารยศศิณัฎฐ  สรรคบุรานุรักษ* 1. อาจารยศศิณัฎฐ  สรรคบุรานุรักษ* 
2. อาจารยทรรศนีย  โมรา* 2. อาจารยวนิดา  เจริญชนม* 
3. อาจารยวนิดา  เจริญชนม 3. อาจารยเก็จวิรัลย  ต้ังสิริวัสส 
4. อาจารย Sun Lei 4. อาจารย Sun Lei 
5. อาจารย Wei Jie 5. อาจารย Wei Jie 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม 
ระเบียบวาระท่ี   4.1.3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 
เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 5 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งน้ี 
วิทยาลัยนานาชาติไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี   4.1.3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรม

สันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 
       
สรุปเรื่อง 

ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงาน
และกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 60 คน ที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมี
ขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งน้ี วิทยาลัยนานาชาติไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) และใหนําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปดหลักสูตร 
 ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 การเปลี่ยนแปลงเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับตรงนักศึกษา 

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2554 เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 ไดใหความ
เห็นชอบโครงการรับตรงนักศึกษา สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร ปการศึกษา 2555 ไปแลวน้ัน 

ในการน้ี คณะอักษรศาสตรประสงคขอเปลี่ยนแปลงเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาโครงการ
ดังกลาว ในขอ 10.1 เปน “นักเรียนที่เขารวมโครงการมีผลการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาเยอรมัน
ทุกรายวิชาเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 ภาษา ไมตํ่ากวาระดับ 3” 

ทั้งน้ี ต้ังแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา
โครงการรับตรงนักศึกษา สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร ตามทีค่ณะอักษรศาสตรเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.2 โครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี

การเกษตร โดยวิธีรับตรง Direct Admission ประจําปการศึกษา 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเขาศึกษาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีรับตรง Direct Admission ประจําป
การ ศึกษา 2558 และไดจั ดทํ า โครงการ คัด เลือกบุ คคลเพื่ อ เ ข า ศึกษาในคณะสั ตวศาสตร และ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 3 ฉบับ ดังน้ี 

1. โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใตตอนบน (โควตาจังหวัด) ประจําป
การศึกษา 2558 โดยจะคัดเลือกจากผูที่กําลังศึกษาอยูในปสุดทายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายใน
สถานศึกษา 9 จังหวัด (กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ และชุมพร) ที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และเปนผูที่มีผลการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และภาษาอังกฤษรวมทุกรายวิชาใน 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.50 ซึ่ง
กําหนดรับนักศึกษา 4 สาขาวิชา รวมทัง้สิ้นจํานวน 130 คน คือ 

1.1 สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน  50  คน 
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวนํ้า จํานวน  30  คน 
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน  30  คน 
1.4 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จํานวน  20  คน 
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2. โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 1) ประจําปการศึกษา 2558 โดยจะคัดเลือกจากผูที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือสายศิลป-คํานวณ และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 2.50 ซึง่กําหนดรับนักศึกษา 4 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้นจํานวน 130 คน คือ 

2.1 สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน  50  คน 
2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวนํ้า จํานวน  30  คน 
2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน  30  คน 
2.4 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จํานวน  20  คน 

3. โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 2) ประจําปการศึกษา 2558 โดยจะคัดเลือกจากผูที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสตูร 2.50 ซึ่งกําหนดรับนักศึกษา 4 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้นจํานวน 60 คน คือ 

3.1 สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน  30  คน 
3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวนํ้า จํานวน  10  คน 
3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน  10  คน 
3.4 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จํานวน  10  คน 

ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน              
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีรับตรง Direct Admission ประจําปการศึกษา 2558 ตามที่
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

ใหแกขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจางประจํา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 23/2556 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 แตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา และลูกจางประจํา โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ต้ังแตวันที่ 7 มกราคม 2556 เปนตน
ไป และจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 6 มกราคม 2558 น้ัน 

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ขอ 17 ซึ่งกําหนดให
หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงทําหนาที่รวบรวมและตรวจสอบรายช่ือ 
เอกสารและหลักฐานตางๆ แลวพิจารณาคุณสมบัติ กลั่นกรองความดีความชอบตามที่กําหนด พรอมทั้งรับรอง
วาเปนบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อ
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พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางประจํา (ชุดใหม) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางประจํา โดย
ประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายช่ือตอไปน้ี 

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
3. รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
4. เลขานุการคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
5. เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
6. เลขานุการคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
8. เลขานุการคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
9. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

10. ผูแทนคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
11. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
12. เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
13. ผูแทนคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
14. ผูแทนคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
15. ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
16. ผูแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
17. ผูแทนวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
18. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
19. เลขานุการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ 
20. ผูแทนสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
21. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
22. เลขานุการหอศิลป กรรมการ 
23. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
24. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา กรรมการ 
25. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต กรรมการ 
26. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 
27. ผูอํานวยการกองแผนงาน กรรมการ 
28. ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
29. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ 
30. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ กรรมการ 
31. หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
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32. หัวหนางานทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที่ กรรมการและเลขานุการ 
33. นางสาวศศิวิมล  วัดตาล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงต้ังตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.2 การแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 2049/2556 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 แตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป ต้ังแตวันที่           
1 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 น้ัน  

เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกลาวใกลครบวาระการดํารงตําแหนงแลว ดังน้ัน เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเน่ือง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน (ชุดใหม) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการ           
พลเรือนดีเดน โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายช่ือตอไปน้ี 

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพหรือผูแทน กรรมการ 
4. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรหรือผูแทน กรรมการ 
5. คณบดีคณะโบราณคดีหรือผูแทน กรรมการ 
6. คณบดีคณะมัณฑนศิลปหรือผูแทน กรรมการ 
7. คณบดีคณะอักษรศาสตรหรือผูแทน กรรมการ 
8. คณบดีคณะศึกษาศาสตรหรือผูแทน กรรมการ 
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตรหรือผูแทน กรรมการ 

10. คณบดีคณะเภสัชศาสตรหรือผูแทน กรรมการ 
11. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 

หรือผูแทน 
12. คณบดีคณะดุริยางคศาสตรหรือผูแทน กรรมการ 
13. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรหรือผูแทน กรรมการ 
14. คณบดีคณะวิทยาการจัดการหรือผูแทน กรรมการ 
15. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผูแทน กรรมการ 
16. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติหรือผูแทน กรรมการ 
17. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือผูแทน กรรมการ 
18. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือผูแทน กรรมการ 
19. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางหรือผูแทน กรรมการ 
20. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรหรือผูแทน กรรมการ 
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21. ผูอํานวยการหอศิลปหรือผูแทน กรรมการ 
22. ประธานสภาคณาจารยหรือผูแทน กรรมการ 
23. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
24. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต กรรมการ 
25. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี กรรมการ 
26. ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาวกรกมล  วรวงษ ผูชวยเลขานุการ 

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

เรียนพรอมท้ังการชําระคาธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแต          
ปการศึกษา 2557 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 24/2557 เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ไดใหความ
เห็นชอบในหลักการของข้ันตอนระบบการลงทะเบียนวิชาเรียน เพิ่ม-ถอน และชําระเงินออนไลน (PAY ON-
LINE) น้ัน 

ในการน้ี เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาและผูปกครองในการชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ (ถามี) ใหกับมหาวิทยาลัย และเพื่อใหการลงทะเบียนวิชาเรียน
เปนไปดวยความเรียบรอย กองบริการการศึกษาไดเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดวิธีการลงทะเบียนวิชาเรียนพรอมทั้งการชําระคาธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแต               
ปการศึกษา 2557 โดยใหใชบังคับกับการลงทะเบียนวิชาเรียนต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 
สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดวิธีการลงทะเบียนวิชาเรียนพรอมทั้งการชําระคาธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแต                 
ปการศึกษา 2557 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 ทั้งน้ี ประธานขอความรวมมือคณะวิชาให เผยแพรประชาสัมพันธ ข้ันตอนระบบการ
ลงทะเบียนวิชาเรียนไปยังนักศึกษาช้ันปที่ 1 เพื่อใหดําเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนแตเน่ินๆ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่ อง ปฏิทินการศึกษาระดับ        
ปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร (ชั้นปท่ี 4 
สาขาภาษา ไทย  ภาษา อั ง กฤษ  สั ง คมศึ กษา  กา รศึ กษาปฐม วัย                 
การประถมศึกษา และการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557 
โดยกําหนดวันปดภาคการศึกษาปลาย ในวันอาทิตยที่ 24 พฤษภาคม 2558 น้ัน 

เพื่อใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
และเพื่อใหนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรสามารถฝกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษา             
ข้ันพื้นฐานไดทันตามกําหนดการเปดภาคการศึกษา กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557                
คณะศึกษาศาสตร (ช้ันปที่ 4 สาขาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา 
และการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร (ช้ันปที่ 4 สาขาภาษาไทย 
ภาษาอั งกฤษ สังคมศึกษา การ ศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา และการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ) และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ี

เก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะอักษรศาสตร 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ไดรับทราบ
รูปแบบการจัดทําประกาศกําหนดอัตราคาใชจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จํานวน 2 รูปแบบ โดยใหใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ   
แตละคณะวิชาตอไป น้ัน 

ในการน้ี คณะอักษรศาสตรไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะอักษรศาสตร ตามขอ 13 ของระเบียบดังกลาว  
ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะอักษรศาสตร โดยมอบหมายให            
กองนิติการเพิ่มขอความ “กําหนดใหคณบดีสามารถปรับลดหรืองดการจายคาตอบแทนไดตามเหตุผลความ
จําเปนและความเหมาะสมของรายรับ” กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตาง  ๆ
 ไมม ี
   
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 รายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 1               

ของผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมั ติใหผู ชวยศาสตราจารย  ดร. เจษฎาวรรณ วิจิตร เวชการ               
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเขียนตํารา
เรื่อง “พันธุศาสตรระดับโมเลกุลประยุกต” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 
31 สิงหาคม 2558 น้ัน 

ในการน้ี ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ ไดสงรายงานผลความกาวหนา
ของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่  1 ระหวางวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2557 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 การปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2557-2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ไดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนหลักสูตร-แผนการรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557-2563 ดังน้ี 

การขอปดหลักสูตร/การปรับแผน 
1. การขอปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ 

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบบริการสุขภาพ ของ            
คณะเภสัชศาสตร ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 โดยไมมีนักศึกษาตกคาง 

2. การขอเปลี่ยนช่ือหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร คือ 
2.1 จาก “ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการออกแบบ” 
 เปน “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสรางสรรค” 

เน่ืองจากคณะมัณฑนศิลปเห็นวา รายวิชาสวนใหญเปนรายวิชาที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
การจัดการธุรกิจการออกแบบในสาขาตางๆ โดยเนนใหผูเรียนมีความรูทางดานการจัดการ การบริหาร 
การตลาด ความคิดสรางสรรค รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมที่สงผลตอธุรกิจการออกแบบ ไมได
เนนใหผูเรียนศึกษาหรือปฏิบัติงานสรางสรรคทางศิลปะหรือการออกแบบโดยตรง  

2.2 จาก “ศิลปมหาบัณฑิต สาขา วิชาการจั ดการการออกแบบโร งแรมและ
อสังหาริมทรัพย” 

เปน “ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบเพื่อการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย” 

 โดยบัณฑิตวิทยาลัยขอเปลี่ยนช่ือหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตรใหอยูในแผน
หลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (เดิมอยูในแผนการรับนักศึกษาของคณะมัณฑนศิลป) 
เน่ืองจากเปนหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหวางศาสตรทางการออกแบบและการบริหารจัดการ ของคณะ
มัณฑนศิลปและคณะวิทยาการจัดการ เพื่อสามารถนําความรูจากการศึกษาไปใชประโยชนในการพัฒนาทาง
ธุรกิจ ดานโรงแรมและอสังหาริมทรัพยมากย่ิงข้ึน  

3. การขอเลื่อนกําหนดการเปดรับนักศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร คือ 
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพื่อเกษตรกรรมที่ย่ังยืน 
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพื่อเกษตรกรรมที่ย่ังยืน 

โดยขอเลื่อนกําหนดการเปดรับนักศึกษา จาก “ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2557” เปน “ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558” เน่ืองจากคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรอยู
ระหวางข้ันตอนการปรับแกหลักสูตรตามมติคณะกรรมการวิชาการ  
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การขอเปดหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือบรรจุในแผนหลักสูตร-แผนการรับ
นักศึกษา มหาวิทยาศิลปากร ปการศึกษา 2557-2563 จํานวน 5 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. คณะเภสัชศาสตร จํานวน 3 หลักสูตร 

ที่ ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

การจัดการ
ศึกษา 

กําหนดเปดการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
1.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต เภสัชบําบัด ไทย ปกติ ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 
ระดับปริญญาโท 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิศวเภสัชกรรม ไทย ปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 
ระดับปริญญาเอก 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก ไทย ปกติ ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 

2. คณะอักษรศาสตร จํานวน 2 หลักสูตร ดังน้ี 

ที่ ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

การจัดการ
ศึกษา 

กําหนดเปดการศึกษา 

ระดับปริญญาโท 
1.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ ไทย ปกติ ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 
   ไทย Full Fee ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 
2. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ไทย ปกติ ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 

 
การพิจารณาเปดหลักสูตรใหมเพื่อบรรจุในแผนฯ เพิ่มเติมจะสงผลตอจํานวนหลักสูตร สัดสวน 

และจํานวนนักศึกษาในภาพรวมของกลุมสาขาและมหาวิทยาลัย โดยเมื่อสิ้นแผนฯ ปการศึกษา 2563 จะมี
จํานวนหลักสูตรทั้งสิ้น 270 หลักสูตร เปนระดับปริญญาตรี 101 หลักสูตร (รอยละ 37.41) ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 1 หลักสูตร (รอยละ 0.37)  ปริญญาโท 110 หลักสูตร (รอยละ 40.74)  ปริญญาเอก 58 หลักสูตร 
(รอยละ 21.48)  หรือจําแนกเปนสัดสวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี : ระดับบัณฑิตศึกษา เทากับ 37.41 : 
62.59 มีการเปดหลักสูตรเพิ่มข้ึนจํานวน 57 หลักสูตร จากจํานวนหลักสูตรปจจุบันปการศึกษา 2557 จํานวน 
213 หลักสูตร  

จํานวนนักศึกษารวมตามแผนการรับนักศึกษาปการศึกษา 2557-2563 ในปการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนักศึกษารวมตามแผนทั้งสิ้น 40,529 คน โดยมีจํานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 38,679 คน 
(ไมนับรวมนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติ) จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 27,630 คน (รอยละ 
71.43) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 20 คน (รอยละ 0.05)  ระดับปริญญาโท 8,710 คน (รอยละ 22.52) 
และระดับปริญญาเอก 2,319 คน (รอยละ 6.00) คิดเปนสัดสวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยไมรวมนักศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติ เน่ืองจากเปนหลักสูตรที่ยกเวนในการนํามา
คิดสัดสวน เปน 71.4 : 28.6 (เปาหมายที่กําหนด 70 : 30) โดยเมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชาซึ่งกําหนดกลุม
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ : สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร : สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 0.75 : 2.36 : 1.89 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557-2563 ตามที่กองแผนงานเสนอ ดังน้ี 

1. การขอปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการระบบบริการสุขภาพ  

2. การขอเปลี่ยนช่ือหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร คือ 
2.1 จาก “ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการออกแบบ” 
 เปน “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสรางสรรค” 
2.2 จาก “ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย” 

เปน “ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบเพื่อการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย” 

3. การขอเลื่อนกําหนดการเปดรับนักศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร คือ 
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพื่อเกษตรกรรมที่ย่ังยืน 
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเพื่อเกษตรกรรมที่ย่ังยืน 

4. การขอเปดหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อบรรจุในแผนหลักสูตร-แผนการรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557-2563 จํานวน 5 หลักสูตร คือ 

4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชบําบัด 
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม 
4.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
4.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
4.5 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ทั้งน้ี ใหคณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานการจัดทําแผน
หลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันเครือขาย 
 
สรุปเรื่อง 

 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันเครือขาย ประกอบดวยคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ รวม 10 คณะวิชา ดังน้ี 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
7. คณะวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
8. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
9. คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

10. University of Battambang, Kingdom of Cambodia 
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โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนาเครือขายนักวิจัยและแลกเปลี่ยนนักวิจัย
และผูเช่ียวชาญ เปนศูนยกลางใหบริการวิชาการดานตางๆ แกชุมชนและทองถ่ิน มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงานวิจัย สนับสนุนเพิ่มพูนความรูใหแกบุคลากรสายวิชาการในสถาบันเครือขาย และการรวมมือกัน
ในการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระหวางสถาบันเครือขาย โดยเปนขอตกลงระดับคณะวิชา 
ระดับของผูลงนามของทั้ง 10 สถาบัน คือ คณบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับต้ังแตวันลงนาม 

ในการน้ี กองนิติการไดตรวจสอบ (ราง) ขอตกลงดังกลาวแลวมีความเห็นวา สามารถใชบังคับ
ระหวางกันได แตเน่ืองจาก (ราง) ขอตกลงดังกลาวมีสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศรวมอยูดวย ดังน้ัน เพื่อให
การดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 ขอบเขตความ
รวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา และการจัดการ
เรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนที่ 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะดําเนินการตอไป 

ทั้งน้ี ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธครั้งที่ 
1/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันเครือขาย และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556-
30 กันยายน 2557) รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556-
30 กันยายน 2557) และแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ขอ 6 กําหนดใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแลฯ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง
ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดวางระบบควบคุมภายในและ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปนประจําทุกป น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผลตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากทุกคณะวิชา/หนวยงาน และจัดทําเปนรายงาน
ระดับองคกร เพื่อกําหนดประเภท สถานะ การจัดการ และจัดอันดับความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง ดังน้ี  
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1. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557)  

2. รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557)  

3. แผนบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 
2557-30 กันยายน 2558) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556-30 
กันยายน 2557) รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557) และแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558) และใหเสนอไปยังคณะกรรมการ          
ตรวจเงินแผนดินตอไป 
 ทั้งน้ี ประธานไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงใหมในเรื่องของความพึงพอใจ
และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาวา คณะวิชาควรจัดใหมีสายตรงคณบดีเพื่อเปนการลดความเสี่ยง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.5 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางบัณฑิตวิทยาลัยกับ Center 

of Integrated Area Studies และ Center for Southeast Asian 
Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุน 

 
สรุปเรื่อง 

 ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Center of 
Integrated Area Studies และ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุน 
เพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานวิชาการและเพื่อสรางเครือขายการศึกษา วิจัยและพัฒนาบุคลากรของทั้งสอง
สถาบันรวมกัน โดยเปนขอตกลงระดับคณะวิชา ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝายคือคณบดี ขอตกลงมี
ระยะเวลา 5 ป นับต้ังแตวันลงนาม 

เน่ืองจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ ดังน้ัน 
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 ขอบเขต
ความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
กอนที่บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการตอไป 

ทั้งน้ี ไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธเมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2557  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางบัณฑิตวิทยาลัยกับ Center of Integrated Area Studies และ Center for Southeast Asian 
Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.6 การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรใหแกนักศึกษาผูไดรับ

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว745 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 
2557 ไดขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
ใหแกนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อเปนการเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 48 พรรษา ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสงเสริมใหเยาวชนที่อยูในพื้นที่หางไกลและจังหวัดที่มี
อัตราการศึกษาตอในระดับตํ่า ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาใหสามารถเรียนตอไดจนจบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา น้ัน 

ในการน้ี กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
ใหแกนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ีประจําปการศึกษา 2557 ดังรายช่ือตอไปน้ี 

1. นางสาวจุฑามาศ คลายนาค นักศึกษาช้ันปที่ 1 คณะอักษรศาสตร 
2. นางสาวจุลชา สุขพินิจ นักศึกษาช้ันปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา (ไดแก คาบํารุง
หองสมุด คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา คาบํารุงมหาวิทยาลัย คาบํารุงการใหบริการคอมพิวเตอร คาหนวยกิตรายวิชา 
คาธรรมเนียมพิเศษ คาบริการสุขภาพ) ตลอดหลักสูตรใหแกนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
จํานวน 2 ราย ตามทีก่องกิจการนักศึกษาเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   ตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีไดเผยแพรตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดนําความกราบบังคมทูล               
พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหมีตราสัญลักษณงาน              
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานตราสัญลักษณงานเฉลิม               
พระเกียรติฯ และความหมายดวยแลว  
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ในการน้ี หากคณะวิชา/หนวยงานประสงคใชตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อประดับ
ในโครงการและกิจกรรมตางๆ ขอใหแจงความประสงคไปยังงานประชาสัมพันธเพื่อดําเนินการจัดสง                 
ตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
ปดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ไดรับรองตามที่ไดแกไขแลว 
 


