
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 12/2558 

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร   
3. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร 
4. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุร ี
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
6. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
7. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม    

  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
8. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ    

  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
9. ผศ.ไพโรจน  วังบอน  รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน 

  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
10. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
11. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
12. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
13. ผศ.ดร.สมชาย  สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร 
14. อ.ดร.อธิกมาส  มากจุย รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวิชาการ   

    รักษาราชการแทนผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
15. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
16. รศ.ดร.จุไรรัตน   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
17. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
18. อ.ดําริห   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
19. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
20. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
21. อ.มานพ  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
22. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
23. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิร ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
24. ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
25. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  
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26. ผศ.ดร.อริศร   เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา   
27. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 
28. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   
  พระราชวังสนามจันทร 

2. อ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุร ี

ผูไมมาประชุม 

1. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝายวิชาการ ลาพักผอนไปตางประเทศ 
2. ศ.ถาวร  โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ไปราชการตางประเทศ 
3. รศ.วัฒนา  เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ติดราชการ 

    และกิจการพิเศษ  
5. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม ไปราชการตางประเทศ 

    และภาพพิมพ 
6. อ.ดร.บํารุง   ชํานาญเรือ รักษาราชการแทนคณบดี ติดราชการ 

    คณะศึกษาศาสตร 

เปดประชุมเวลา 10.35 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 11/2558                       

เมื่อวันอังคารท่ี 9 มิถุนายน 2558 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานตรวจสอบภายในไดดําเนินการตรวจสอบเงินทดรองราชการ

ของคณะวิชา/หนวยงาน และไดมีหนังสือไปยังคณะวิชา/หนวยงานเพื่อใหดําเนินการตามขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดการดานการเงิน และรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อรวบรวมจัดทําเปนรายงานผลการตรวจสอบใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี ไดเสนอแนะใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ/เก็บ
รักษาเงินทดรองราชการเพื่อเปนการปองกันการทุจริต 

ทั้งน้ี เพื่อใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการไดอยางถูกตองและเปนไปในแนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน สํานักงานตรวจสอบภายในจะจัดโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ในดานดังกลาว จึงขอ
ความรวมมือใหคณะวิชา/หนวยงานเสนอรายช่ือผูที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการของ     
คณะวิชา/หนวยงานเขารวมโครงการ 

2. การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2558 ไดมีมติยืนยันการเปดและปดภาคการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามกรอบเวลาเดิม
ที่กําหนดตามอาเซียน คือ ภาคการศึกษาตนเปดต้ังแตเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ภาคการศึกษาปลายเปดต้ังแต
เดือนมกราคม-พฤษภาคม และปดภาคการศึกษาเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เพราะเปนชวงเวลาที่สอดคลองกับ
สากลและเปนประโยชนในดานการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา และอาจารย 

ทั้งน้ี ทปอ. มอบหมายใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสมาชิก ทปอ. ซึ่งไดเริ่มนํารองเปดและ
ปดภาคการศึกษาตรงตามอาเซียน ในปการศึกษา 2557 สํารวจขอดีและขอเสียของการปรับชวงเวลาการเปดและ
ปดภาคการศึกษา ในสวนของ ทปอ. จะทําวิจัยโดยการสอบถามความคิดเห็นจากนิสิต นักศึกษา อาจารย 
นักเรียน และผูปกครองเกี่ยวกับชวงเวลาการเปดและปดภาคการศึกษาในปจจุบัน และนําขอมูลจากทั้งสองสวน
หารือในที่ประชุมตอไป 

3. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยไดเขาช้ีแจงขอมูลในประเด็นตางๆ 
ของ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ตอคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดที่ 8 วาระ 3 เรียบรอย
แลว หลังจากน้ันจะเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก  

ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 

ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี  2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังน้ี 
1. คณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2557 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 360 107 Basic Technical Drawing ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคาคะแนน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมัณฑนศิลปครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558  

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะมัณฑนศิลปแลว 
2. คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก          

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 จํานวน                 
2 รายวิชา คือ  

2.1 ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 รายวิชา 464 112 การศึกษาไทย ของ
นักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคาคะแนน 

2.2  รายวิชา 464 244 การจัดนันทนาการกลางแจง ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
เน่ืองจากอาจารยผูสอนรวมคะแนนเก็บสะสมผิดพลาด  

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และ

การพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. .... 

     
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เปนตนมา น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ 
เงื่อนไข และการพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558) ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 มีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ราง) ขอบังคับดังกลาว และใหเสนอ      
ที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ  



 5

ทั้งน้ี เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหการตอเวลาราชการสามารถดําเนินการไดทันตาม
กําหนดระยะเวลา กองการเจาหนาที่ไดเวียนแจงไปยังคณะวิชาตางๆ เพื่อทราบและใหดําเนินการยืนยันรายช่ือ
ผูสมควรไดรับการตอเวลาราชการสําหรับคณาจารยซึ่งอยูในเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาตอเวลาราชการ
ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.2 รายงานความคืบหนาแผนพัฒนาอันดับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

     
สรุปเรื่อง 

ดวยผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดรับมอบหมายใหจัดทําแผนพัฒนาอันดับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และไดรายงานความคืบหนาแผนพัฒนาอันดับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 

มหาวิทยาลัยศิลปากรไดประสานงานกับสถาบัน Quacquarelli Symonds (QS) เพื่อสง
ขอมูลงานสรางสรรคและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อใหจุดแข็งและความกาวหนาของมหาวิทยาลัยเปนที่
ประจักษในระดับนานาชาติ การทํางานดังกลาวสงผลใหมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยที่มี
ความเปนเลิศในดาน Arts and Design และ ดาน Philosophy (อันดับที่ 1 และ 4 ของประเทศ ตามลําดับ)   

แผนพัฒนา 
ในสวนของการพัฒนาอันดับมหาวิทยาลัยโดยรวม (overall ranking) และการพัฒนาอันดับ

ในสาขาอื่นๆ เพื่อใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบและงายตอการติดตามความกาวหนา ไดมีการวางแผนและเริ่ม
ดําเนินการในสวนตางๆ ดังน้ี  

1. พัฒนาระบบประเมินความกาวหนา โดยใชเกณฑการใหคะแนนของ QS 
2. ประเมินคะแนนสาขาวิชาตางๆ โดยเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
3. วางแผนพัฒนาสําหรับแตละสาขาวิชาพรอมกําหนดเปาหมาย เพื่อใหเกิดผลพัฒนาในองค

รวมภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม 
4. ดําเนินการ ติดตามผล และปรับกลยุทธตามความเหมาะสม 
ผลการดําเนินงานและการแกปญหา 
จากการดําเนินการพัฒนาระบบประเมินความกาวหนา โดยใชเกณฑการใหคะแนนของ QS 

และประเมินคะแนนสาขาวิชาตางๆ โดยเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ พบปญหาอุปสรรคตอไปน้ี  
1. การขาดการเขาถึงฐานขอมูล Scopus  
2. การขาดฐานขอมูลงานสรางสรรคและงานวิจัยสวนกลาง 
เน่ืองจาก QS ใหนํ้าหนักกับจํานวนงานวิจัยและการอางอิง (Citation) มากถึง 30% ของ

คะแนนรวม จึงใหความสําคัญกับการแกปญหาดังกลาวโดยเรงดวน โดย Scopus เปนฐานขอมูลงานวิจัยและ
การอางอิงเพียงแหลงเดียวเทาน้ันที่ QS ใชในการจัดอันดับ จึงไดประสานกับบริษัท Elsevier ผูดูแลฐานขอมูล
ขางตนเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการบอกรับบริการฐานขอมูลเพื่อใหเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนา 
รวมถึงเปนเครื่องมือใหแกนักศึกษา อาจารย นักวิชาการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการศึกษาคนควา
เพื่อพัฒนางานวิจัยของตนใหมีคุณภาพในระดับสากล 
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ทั้งน้ี ยังไดมีการศึกษาความเปนไปไดในการใชบริการ SciVal ของ Elsevier ในการจัดทํา
รายงานเพื่อประเมินความกาวหนา โดยบริษัทไดสงรายงานตัวอยางซึ่งมีผลขอมูลวิจัยโดยรวมของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและมหาวิทยาลัยหลักอื่นๆ ในประเทศไทย โดยจากรายงานเบื้องตนพบวา งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยกวา 30% เปนบทความดานการแพทย (Medicine) ทําใหมหาวิทยาลัยที่มีการวิจัยในดาน
ดังกลาวมีความไดเปรียบในการจัดอันดับโดยรวม 

ในสวนของฐานขอมูลงานวิจัยสวนกลาง เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีการนําขอมูลเกี่ยวกับผลงาน
ทางวิชาการไปใชในหลายๆ สวน จึงมีแผนในการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย 
และบุคลากรในการกรอกขอมูลผลงานวิชาการ โดยตองขอความอนุเคราะหจากคณะวิชาและหนวยงานที่จะใช
ขอมูลดังกลาวในการใหขอเสนอแนะ เพื่อใชประกอบการออกแบบฐานขอมูลตอไป   

การพัฒนาในมิติอื่นๆ ที่มีผลตอการพัฒนาอันดับมหาวิทยาลัย เชน ช่ือเสียงทางวิชาการ 
(Academic Reputation) ช่ือเสียงในสายตาของผูจางบัณฑิต (Employer Reputation) จําเปนตองอาศัย
ทีมงานรวมจากคณะวิชาตางๆ ในการจัดทําโครงการ เชน การสรางบรรยากาศการวิจัยและวิชาการ การจัด
สัมมนา/นิทรรศการอยางสม่ําเสมอ การเปนเจาภาพการประชุมวิชาการและการประชาสัมพันธ การเช่ือมโยง
กับหนวยงานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โครงการสหกิจศึกษา การอบรมและบรรยายโดยหนวยงานในพื้นที่ ซึ่ง
ในสวนน้ีไดมีการทาบทามคณะวิชาเพื่อทําการวางแผนนํารองในการพัฒนาในมิติน้ีใหสอดคลองกับธรรมชาติ
ของแตละสาขาวิชาตอไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาการบูรณาการ
ศาสตรและศิลปดานหลักสูตร/สาขาวิชา เพื่อพัฒนาสูการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศในดาน
ดังกลาวตอไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  2.5.3 แนวปฏิบัติในการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงวิชาการ 
     

สรุปเรื่อง 
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 108 ลงวันที่ 6 

กุมภาพันธ 2557 ไดแจงแนวปฏิบัติของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการ
พิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงวิชาการ น้ัน 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลื่อนในการแจงแนวปฏิบัติในเรื่องที่ 5 (5) เกี่ยวกับวันที่แตงต้ังบุคคล
ใหดํารงตําแหนงวิชาการ กรณีของผูที่ไดรับการอนุมัติใหลาศึกษา ฝกอบรม หรือลาประเภทอื่นๆ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องดังกลาวอีกครั้ง ดังน้ี 

“(5) กรณีผูขอรับการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงวิชาการย่ืนเรื่องเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการไวแลว และตอมาไดรับการอนุมัติใหลาศึกษา ฝกอบรม หรือลาประเภทอื่นๆ (ลาคลอด  
ลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศ) หากไดรับการพิจารณาวาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการอยูในเกณฑที่ 
ก.พ.อ. กําหนดโดยไมมีการปรับปรุงแกไข จะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงไดไมกอนวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับ
เรื่อง และกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหลา” 
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ทั้งน้ี หากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการหรือสงผลงานเพิ่มเติมในระหวางการลาจะแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงไดไมกอนวันที่ผูขอฯ กลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ หลักเกณฑการสงผลงานที่
ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โดยเฉพาะในสวนของเอกสารประกอบการสอน/
ตํารา ประธานจึงมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการนําไปพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ  

1. ขอเปลี่ยนช่ือรายวิชา จาก “รายวิชา 300 351 โบราณคดีใตนํ้า” เปน “รายวิชา 300 351 
โบราณคดีทางทะเล” พรอมทั้งแกไขคําอธิบายรายวิชา 

2. ขอเพิ่มรายวิชา 300 351 โบราณคดีทางทะเล ในสาขาวิชาเอกเลือกโบราณคดีและ
สาขาวิชาโทเลือกโบราณคดี 

3. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 300 351 โบราณคดี
ทางทะเล  

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และ
การปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป  
พ.ศ. 2554 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย
ประจําหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
8/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร 
ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ  *   หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย  สายสิงห* 1. ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย  สายสิงห* 
2. รองศาสตราจารย ดร.เชษฐ  ติงสัญชล*ี 2. รองศาสตราจารย ดร.เชษฐ  ติงสัญชล*ี 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง* 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภัสสร  ชูวิเชียร 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภัสสร  ชูวิเชียร 
5. อาจารย ดร.สายัณห  แดงกลม 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ  ไชยพจนพานิช 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย  สายสิงห* 1. ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย  สายสิงห* 
2. รองศาสตราจารย ดร.เชษฐ  ติงสัญชล*ี 2. รองศาสตราจารย ดร.เชษฐ  ติงสัญชล*ี 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง* 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภัสสร  ชูวิเชียร 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภัสสร  ชูวิเชียร 
5. อาจารย ดร.สายัณห  แดงกลม 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ  ไชยพจนพานิช 
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โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
8/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ  

4. ขอเปลี่ยนแปลงการกําหนดวิชาบังคับรวมและเงื่อนไขการลงทะเบียนที่ปรากฏใน
คําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 200 651 ศิลปนิพนธ  

5. ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทะเบียนในหมายเหตุ ขอ 5 และขอ 6 ทายตารางแสดง
แผนการศึกษา จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 200 606 สัมมนาศิลปนิพนธ 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุง         
ครั้งน้ีไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
ไมม ี
 

  



 10 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม 
ระเบียบวาระท่ี   4.1.3.1 โครงการเปดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยกําหนดเปดสอนต้ังแต           
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557      
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร  

ทั้งน้ี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 
ตุลาคม 2557 แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการดําเนินการโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ในลักษณะโครงการ
พิเศษ ตามโครงการที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปดหลักสูตร 

ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 โครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 (โครงการปกติ) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดําเนิน
โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการรับนักศึกษา
เพิ่มพิเศษ ต้ังแตปการศึกษา 2541 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่จะใหมหาวิทยาลัยกระจายโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหกวางขวาง สรางความเสมอภาคและลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในทองถ่ินที่หางไกลในทุกสาขาวิชา อีกทั้งเพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาที่ศึกษาอยูตามโรงเรียนตางๆ น้ัน 
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ในการน้ี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคดําเนินการสอบคัดเลือก
เพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 
2559 (โครงการปกติ) โดยกําหนดรับนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 739 คน ประกอบดวย 

1. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. 
2. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3. โครงการสงเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม 
4. โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา สัญจร ก. สัญจร ข. สงเสริมเด็กดีฯ วิทย-คณิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
30 
40 

 
30 
30 

 
0 
3 

 
0 
5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

ระบบคอมพิวเตอร 
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ        

โลจิสติกส 
- สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี 
- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 
50 
30 
20 
40 
25 
 

30 
 

30 
20 

 
32 
20 
40 
40 
40 
 

20 
 

13 
15 

 
2 
0 
5 
5 
2 
 
0 
 
2 
2 

 
5 
5 
5 
5 
3 
 
5 
 
5 
5 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

 
30 

 
40 

 
5 

 
5 

รวม 345 320 26 48 
หมายเหตุ : จํานวนรับนักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงได 

 

ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 (โครงการปกติ) 
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
โครงการตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.2 โครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ 
ประจําปการศึกษา 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดําเนิน
โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการรับนักศึกษา
เพิ่มพิเศษ ต้ังแตปการศึกษา 2541 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่จะใหมหาวิทยาลัยกระจายโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหกวางขวาง สรางความเสมอภาคและลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในทองถ่ินที่หางไกลในทุกสาขาวิชา อีกทั้งเพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาที่ศึกษาอยูตามโรงเรียนตางๆ น้ัน 

ในการน้ี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคดําเนินการสอบคัดเลือก
เพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําป
การศึกษา 2559 แบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

1. ประเภททั่วไป กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 575 คน จํานวน 9 สาขาวิชา คือ  
 

หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 
(รอบแรก) 

จํานวนรับ 
(รอบสอง) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
40 
50 

 
0 
0 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
1.3 สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
1.4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1.6 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 
1.7 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
1.8 สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี 

 
45 
40 
50 
40 
40 
30 

 
15 
30 
50 
30 
0 
15 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
1.9 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

 
50 

 
50 

รวม 385 190 
หมายเหตุ : จํานวนรับนักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงไดหากการคัดเลือกวิธีการอื่นไดนักศึกษาไมครบตามจํานวนรับ 
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2. ประเภทโครงการรับนักศึกษาจากโครงการอื่น ประกอบดวย 
2.1 สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร 

ประเภท ก. 
2.2 สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร 

ประเภท ข. 
2.3 สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร จากโครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสําหรับผู

มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
2.4 สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร 

ประเภท ก. 
2.5 สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร 

ประเภท ข. 
2.6 สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี จากโครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียน

สําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
2.7 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสญัจร ประเภท ข. 
2.8 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส จากโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สัญจร ประเภท ข. 
ทั้งน้ี ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําป
การศึกษา 2559 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ และใหนําเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมกิจการหอศิลป 

 
สรุปเรื่อง 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจัดระบบบริหารงานและการจัดใหมี 
คณะกรรมการในหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2542 ขอ 6 กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาและ
สงเสริมกิจการหอศิลป ประกอบดวย 

1. ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งอธิการบดีแตงต้ังโดย ที่ปรึกษา 
 การเสนอของผูอํานวยการหอศิลป โดยความเห็นชอบ 
 ของคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมกิจการ 
2. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ประธานกรรมการ 
3. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
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4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งอธิการบดีแตงต้ังโดยการเสนอ กรรมการ  
 ของผูอํานวยการหอศิลป และไดรับความเห็นชอบจาก 
 ที่ประชุมคณบดีจํานวนไมเกิน 5 คน 
5. กรรมการซึ่งอธิการบดีแตงต้ังโดยมติที่ประชุมคณบดี กรรมการ 
 จํานวน 3 คน 
6. ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการและเลขานุการ 
7. รองผูอํานวยการหอศิลป จํานวน 1 คน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

เน่ืองจากคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมกิจการหอศิลปตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร        
ที่ 645/2556 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ไดครบวาระการปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 
ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย กองกลางจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมกิจการหอศิลป (ชุดใหม) โดยหอศิลปไดเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิตาม
ขอ 6(1) และขอ 6(4) ของขอบังคับดังกลาวรวมจํานวน 6 ราย ดังน้ี 

1. นายบุญชัย  เบญจรงคกุล ที่ปรึกษา 
2. นายอภิสิทธ์ิ  ไลสัตรูไกล กรรมการ 
3. นายนิติกร  กรัยวิเชียร กรรมการ 
4. นายประธาน  ธีระธาดา กรรมการ 
5. นายวิบูลย  นิมิตรวานิช กรรมการ 
6. นายพีรพน  พิสณุพงศ กรรมการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมกิจการ           
หอศิลป (ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายช่ือดังตอไปน้ี  

1. นายบุญชัย  เบญจรงคกุล ที่ปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ประธานกรรมการ 
3. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
4. นายอภิสิทธ์ิ  ไลสัตรูไกล กรรมการ 
5. นายนิติกร  กรัยวิเชียร กรรมการ 
6. นายประธาน  ธีระธาดา กรรมการ 
7. นายวิบูลย  นิมิตรวานิช กรรมการ 
8. นายพีรพน  พิสณุพงศ กรรมการ 
9. นายนิธิ  สถาปตานนท กรรมการ 

10. ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการและเลขานุการ 
11. รองผูอํานวยการหอศิลป วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงต้ังตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.2.2 การแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพระราชวังสนามจันทร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 317/2557 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 แตงต้ัง

คณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพระราชวังสนามจันทร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 
ต้ังแตวันที่ 15 มีนาคม 2556 เปนตนไป น้ัน  

เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกลาวไดครบวาระการปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 
ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย 
“กองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพระราชวังสนามจันทร” พ.ศ. 2542 ขอ 8 กําหนดใหมีคณะกรรมการ
กองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพระราชวังสนามจันทร ประกอบดวย รองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวัง    
สนามจันทรเปนประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งอธิการบดีแต งต้ังอีกจํานวนไมเกิน 10 คน โดยมี
ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตเปนกรรมการและเลขานุการ กองกลางจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแตงต้ัง
คณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพระราชวังสนามจันทร (ชุดใหม) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร           
เพื่อพระราชวังสนามจันทร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 317/2557 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 
ปฏิบัติหนาที่อีกวาระหน่ึง และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงต้ังตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาใชจายจากเงิน

รายไดในการบริหารจัดการในสวนคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

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

ในการน้ี คณะเภสัชศาสตรไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาใชจายจากเงินรายไดในการบริหารจัดการในสวนคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผานการ
พิจารณาจากกองนิติการแลว โดยกองนิติการมีความเห็น ดังน้ี  

1. คาตอบแทนประจําตําแหนงและคาตอบแทนผูบริหารสายวิชาการ ใหจัดทําเปนบันทึก
กําหนดรายช่ือและเสนอขออนุมัติอธิการบดี 

2. คาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชี คาตอบแทนนิติกร ใหเบิกจายตามขอ 27 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 
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3. คาตอบแทนในการจัดคุมงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจาง ตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจายเงิน การจายเงิน รวมทั้งการจัดทําบัญชีและรายงานงบการเงิน โครงการพิเศษของ              
คณะเภสัชศาสตร ใหเบิกจายตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุมและการจายเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. คาตอบแทนแกผูบริหารสายสนับสนุน (รักษาการในตําแหนงเลขานุการคณะฯ) ที่ไดรับ
คําสั่งแตงต้ังจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหจัดทําบันทึกกําหนดรายช่ือและขออนุมัติอธิการบดีตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราจายและการจายเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน พ.ศ. 2556 

5. คาตอบแทนแกผูบริหารสายสนับสนุน (หัวหนางาน) ที่ไดรับคําสั่งแตงต้ังจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ใหเบิกจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราจายและการจายเงินประจําตําแหนงและ
คาตอบแทน พ.ศ. 2556 

6. คาเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ  
สามารถเบิกจายไดเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

7. คาเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเภสัชศาสตร              
ใหเบิกจายตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุมและการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

8. ผูปฏิบัติงานสายวิชาการในสังกัดคณะเภสัชศาสตร ปฏิบัติงานดานการจัดเตรียมการเรียน
การสอนตามหลักสูตรโครงการรับนักศึกษาเภสัชศาสตรเพิ่มพิเศษ ใหจัดทําบันทึกกําหนดรายช่ือและอัตรา
คาใชจายและเสนอขออนุมัติอธิการบดีตามขอ 26 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

9. ผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน ในสังกัดคณะเภสัชศาสตร ปฏิบัติงานดานธุรการตามโครงการ
รับนักศึกษาเภสัชศาสตรเพิ่มพิเศษ ใหจัดทําบันทึกกําหนดรายช่ือและอัตราคาใชจายและเสนอขออนุมัติ
อธิการบดีตามขอ 26 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557 

10. ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว ใหจัดทําบันทึกกําหนดรายช่ือและอัตราคาใชจายและ
เสนอขออนุมัติอธิการบดีตามขอ 26 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

11. คาเชาที่พักกรณีการเดินทางไปราชการใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับการกําหนดอัตราคาเชาที่พัก ใหเบิกจายตามประกาศ               
คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาใชจายจากเงินรายได 

12. ใหจายคาใชโทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับผูบริหารเปนรายเดือน ใหเบิกจายตามขอ 41                
ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

13. สนับสนุนคาใชจายใหแกผูสําเร็จการศึกษาตอตลอดหลักสูตรไมเกินระยะเวลา                       
ที่กําหนดไวในหลักสูตรแตไมเกิน 5 ป โดยพิจารณาสนับสนุนครั้งละ 1 ปการศึกษา ใหจัดทําเปนทุนสนับสนุน
ของคณะเภสัชศาสตรโดยทําเปนประกาศคณะฯ 

14. สนับสนุนคาใชจายใหแกผูที่เขารับการฝกอบรมหรือทําการศึกษาในตางประเทศระยะสั้น
ไมเกิน 1 ครั้งตอหลักสูตร เปนการบริหารงานตามปกติของคณะเภสัชศาสตร โดยสามารถจัดทําเปนประกาศ
ภายในของคณะฯ 
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15. สนับสนุนคาใชจายเ ดินทางไปประชุมวิชาการสําหรับเภสัชกรประจําแหลงฝก                        
เปนการบริหารจัดการภายในคณะเภสัชศาสตร 

16. สนับสนุนคาใชจายในโครงการรวมมือทางวิชาการระหวางคณะเภสัชศาสตรกับหนวยงาน
ภายนอก ใหจัดทําเปนโครงการ 

17. คาใชจายเดินทางสําหรับเภสัชกรประจําแหลงฝก คณะเภสัชศาสตรเปนผูดําเนินการ              
ใหเบิกจายตามประกาศคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาใชจายจากเงินรายได 

18. คาประกันภัยทรัพยสินในสวนของคณะเภสัชศาสตรตามที่จายจริง ใหเบิกจายตาม                
ขอ 40 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

19. คาประกันอุบัติเหตุใหบุคลากรในสังกัดคณะเภสัชศาสตร มิไดกําหนดไวในระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557  

20. คาใชจายในการตอวีซาและใบอนุญาตการทํางานของบุคลากรชาวตางประเทศ                  
ตามที่คณะเภสัชศาสตรเห็นสมควร ใหเบิกจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 2)  

21. คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพานประดับ พุมดอกไม ของที่ระลึกหรือ
สิ่งของอื่นในลักษณะเดียวกันเพื่อแสดงความยินดีหรือแสดงความขอบคุณ รวมทั้งของที่ระลึกที่มอบให                
แกผูมาเย่ียมคณะหรือใหแกหนวยงานภายนอกที่มหาวิทยาลัยหรือคณะไปเย่ียมชม ใหเบิกจายตามขอ 34      
ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557   

22. คาใชจายในการจัดทําโครงการเพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณแกนักศึกษา 
สําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร สามารถเบิกจากเงินสนับสนุนกองทุนวิจัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาใชจายจากเงินรายไดในการบริหารจัดการในสวนคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร            
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

ภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตาง  ๆ

ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 คณะวิทยาการจัดการขอยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษโครงการพิเศษและ

คาลงทะเบียนเหมาจายของนายธนภัทร จงไกรจักร รหัสประจําตัว 12570461 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษโครงการพิเศษและ
คาลงทะเบียนเหมาจายของนายธนภัทร จงไกรจักร รหัสประจําตัว 12570461 เน่ืองจากนักศึกษาประสบ
อัคคีภัยซึ่งไดรับความเสียหายทั้งบานและทรัพยสิน ดัง น้ัน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหนักศึกษา                   
คณะวิทยาการจัดการจึงขอยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษโครงการพิเศษ จํานวน 3,600 บาท และคาลงทะเบียน
เหมาจาย จํานวน 21,400 บาท เปนระยะเวลา 6 ภาคการศึกษา ต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 
เปนตนไป 

ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาไดเสนอที่ประชุมพิจารณาการขอยกเวนคาธรรมเนียมในสวนของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม จํานวน 9 รายการ ดังน้ี 

1. คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา 150 บาท 
2. คาบํารุงมหาวิทยาลัย 1,000 บาท 
3. คาบริการสุขภาพ 100 บาท 
4. คาบํารุงหองสมุด 400 บาท 
5. คาบํารุงการใหบริการคอมพิวเตอร 500 บาท 
6. คาลงทะเบียนเรียน 50 บาท 
7. คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 150 บาท/ป 
8. คาหอพัก 2,400 บาท 
9. คาไฟฟาหอพัก 500 บาท 
  รวม 5,250 บาท 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษโครงการพิเศษและ
คาลงทะเบียนเหมาจายของนายธนภัทร จงไกรจักร รหัสประจําตัว 12570461 ตามที่คณะวิทยาการจัดการ
เสนอ ทั้งน้ี คณะวิทยาการจัดการจะพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเปนคาธรรมเนียมในสวนของมหาวิทยาลัย
ที่กองบริการการศึกษาเสนอเพิ่มเติมจํานวน 9 รายการ รวมเปนเงิน 5,250 บาท  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว2 เรื่อง การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 10 
กุมภาพันธ 2558 โดยอางถึงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
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พ.ศ. 2558 ที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ซึ่งมาตรา 7 ไดกําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐที่มีการอนุญาตตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ ข้ันตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่    
ผูขออนุญาตจะตองย่ืนมาพรอมกับคําขอ และใหนําคูมือสําหรับประชาชนปดประกาศไว ณ สถานที่ย่ืนคําขอ 
และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมทั้งใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการ
ตรวจสอบข้ันตอนและระยะเวลาของคูมือสําหรับประชาชน วามีความเหมาะสมตามหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีหรือไม ในกรณีที่เห็นวาข้ันตอนระยะเวลาที่กําหนดลาชาเกินสมควรใหเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาและสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว  

ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงใหหนวยงานของรัฐที่มีการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจง
ที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดใหตองอนุญาต จดทะเบียน หรือแจงกอนจะดําเนินการใด (มาตรา 3 ของ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) จัดทําคูมือสําหรับ
ประชาชน และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เพื่อรวบรวมและเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของข้ันตอนและระยะเวลา
กอนที่จะประกาศใหประชาชนรับทราบตอไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ทั้งน้ี เพื่อเปน
การสนับสนุนการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําแนวทางการจัดทําคูมือ
สําหรับประชาชน  

อน่ึง คูมือสําหรับประชาชน หมายถึง คูมือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ชัดเจนในการ
ติดตอขอรับบริการจากหนวยงานรัฐวามีหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเปน
อยางไร เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทําข้ันตอนการดําเนินการ
ของสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติฯ มาเปนแนวทางสําหรับสถาบันอุดมศึกษาแลว  

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาในประเด็นดังน้ี 
1. สวนประกอบของคูมือสําหรับประชาชนของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งผูรับผิดชอบในการจัดทํา 
2. หนวยงานที่จะเปนผูประสานงานในการจัดทําคูมือดังกลาวกับหนวยงานตางๆ ทั้งใน

มหาวิทยาลัยและสํานักงาน ก.พ.ร.  
ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะไดแจงขอมูลไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อใหดําเนินการจัดวางระบบ

สารสนเทศสําหรับการเผยแพรคูมือดังกลาวและอํานวยความสะดวกแกประชาชนตามพระราชบัญญัติตอไป 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา หนวยงานที่มีความเกี่ยวของกับการจัดทําคูมือสําหรับ
ประชาชนมี 4 หนวยงาน ไดแก กองบริการการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักหอสมุดกลาง และบัณฑิตวิทยาลัย 
ทั้งน้ี ไดมอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอรเปนผูประสานงานและรวบรวมขอมูลการจัดทําคูมือดังกลาวจาก         
4 หนวยงาน พรอมทั้งแจงขอมูลไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อใหดําเนินการจัดวางระบบสารสนเทศสําหรับการ
เผยแพรและอํานวยความสะดวกแกประชาชนตามพระราชบัญญัติ รวมถึงนําขอมูลเผยแพรผานเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 การปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2557-2563 

 
สรุปเรือ่ง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 ได
พิจารณาแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557-2563 โดยมี
จํานวนหลักสูตรเมื่อสิ้นปการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 270 หลักสูตร เปนระดับปริญญาตรี 101 หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 110 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 58 หลักสูตร โดย
จําแนกตามกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 46 หลักสูตร กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
119 หลักสูตร กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 105 หลักสูตร จําแนกตามประเภทหลักสูตร
ภาษาไทย 244 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 26 หลักสูตร   

ทั้งน้ี การปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาจะมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการโดย
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปละ 2 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ไดพิจารณาการเสนอขอปด
หลักสูตร/ปรับแผนและบรรจุหลักสูตรใหมในแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร              
ปการศึกษา 2557-2563 (ครั้งที่ 1) 

ในการน้ี เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาการปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557-
2563 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอ เพื่อใหคณะวิชา/หนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานการจัดทําแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาตอไป ดังน้ี 

1. การพิจารณาเสนอขอปดหลักสูตร/ปรับแผน ดังน้ี 
1.1 การเสนอขอปดหลักสูตร/ยกเลิกหลักสูตรใหม จํานวน 9 หลักสูตร ประกอบดวย 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 4 หลักสูตร คือ 
(1) คณะวิทยาศาสตร ยกเลิกหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและธุรกิจ 
(2) คณะเภสัชศาสตร ยกเลิกหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ  
(3) วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

ปดหลักสูตรภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 โดยจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาตกคางจํานวน 315 
คน จนสําเร็จการศึกษาทั้งหมดตามหลักสูตรเดิมและขอตกลงเดิมที่ทํากับสถาบันรวม 

(4) คณะวิทยาการจัดการ ยกเลิกหลักสูตรใหม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป  

ระดับปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร คือ 
(1) คณะวิทยาศาสตร ยกเลิกหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและธุรกิจ  
(2) คณะวิทยาศาสตร ยกเลิกหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและชุมชน  
(3) คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปดหลักสูตร               

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 โดยมีนักศึกษาตกคาง จํานวน 9 คน 
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ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร คือ 
(1) คณะวิทยาศาสตร ยกเลิกหลักสูตรใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
(2) คณะศึกษาศาสตร ยกเลิกหลักสูตรใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การพัฒนาสุขภาพกีฬาและนันทนาการ  
1.2 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร ดังน้ี 

 

ที่ คณะวิชา ระดับ 
ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 

เดิม ใหม 
1. วิทยาศาสตร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาฟสิกสศึกษา 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟสิกส 

* เน่ืองจากหลักสูตรเปนการจัดการศึกษารวมระหวางคณะศึกษาศาสตรและคณะวิทยาศาสตร 
2. วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไทย-จีน 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและ
ภาษาตางประเทศ (จีน เกาหลี ญ่ีปุน) 

3. วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มรดกวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มรดกวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค 

4. อักษรศาสตร ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเอเซียศึกษา 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกศึกษา 

5. มัณฑนศิลป ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ประสบการณสรางสรรค 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบประสบการณ
สรางสรรค 

6. วิทยาการจัดการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 

  
1.3 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงประเภทหลักสูตร โดยขอเปลี่ยนจากหลักสูตรปกติเปน

หลักสูตรโครงการพิเศษ (Full Fee) ประกอบดวย 
ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร คือ 
(1) คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสศึกษา 
ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร คือ 
(1) คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต 
(2) คณะสถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

1.4 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงประเภทโปรแกรม โดยขอเปลี่ยนจากหลักสูตรภาษาไทย
เปนหลักสูตรไทย/อังกฤษ จํานวน 5 หลักสูตร ของคณะดุริยางคศาสตร ประกอบดวย 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 4 หลักสูตร คือ 
(1) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตร ี
(2) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส  
(3) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย  
(4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรแีละธุรกิจบันเทิง  
ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร คือ 
(1) หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา  
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1.5 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอขอเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร -  

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสรางสรรค ใหอยูในแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย (เดิมอยูในแผนการรับนักศึกษาของคณะมัณฑนศิลป) เน่ืองจากเปนหลักสูตรที่มีการบูรณาการรวม
ระหวางคณะมัณฑนศิลปและคณะวิทยาการจัดการ  

1.6 การเสนอขอเลื่อนกําหนดการเปดรับนักศึกษา จํานวน 25 หลักสูตร ดังน้ี 
 

ที่ หลักสูตร สาขาวิชา 
กําหนดการเปด  

ภาคการศึกษา / ปการศึกษา 
เดิม ใหม 

คณะมัณฑนศิลป 

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  นวัตกรรมการออกแบบประสบการณ
สรางสรรค  

1/2558 1/2559 

วิทยาลัยนานาชาต ิ

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต  การจัดการทางศิลปะและวัฒนธรรม  1/2557 1/2560 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  วิศวกรรมไฟฟาและระบบคอมพิวเตอร  1/2557 1/2558 
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมอาหาร  1/2558 1/2559 
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีอนุรักษซอมสงวน  1/2558 1/2560 
6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  1/2559  1/2560  
7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมไฟฟา  1/2560  1/2562  

คณะวิทยาการจัดการ 
8. บัญชีบัณฑิต  การบัญชี  1/2557  1/2559  
9. บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการอุตสาหกรรมบริการนิทรรศการ

และงานอีเวนท  
1/2557  1/2559  

10. ศิลปศาสตรบัณฑิต  การจัดการมรดกวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค  1/2557  1/2559  
11. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  การจัดการทองเที่ยวและโรงแรม  1/2557  1/2559  
12. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  พหุวัฒนธรรมศึกษาและภาษาเพื่ออาชีพ  1/2557 1/2560 
13. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  รัฐประศาสนศาสตร  1/2557  1/2558  
14. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  บริหารธุรกิจ/โรงแรมและที่พัก  1/2557  1/2559  
15. บริหารธุรกิจบัณฑิต  โลจิสติกส  1/2558  1/2559  
16 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สถิติธุรกิจและการประกันภัย  1/2558  1/2559  
17. ศิลปศาสตรบัณฑิต  การจัดการศิลปะและการประกอบอาหาร  1/2558  1/2559  
18. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  บริหารธุรกิจ  1/2558  1/2559  
คณะวิทยาศาสตร 

19. ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(เดิม วิทยาศาสตรบัณฑิต)  

ฟสิกส  1/2558  1/2559  

20. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ชีววิทยา (นานาชาติ)  1/2558  1/2559  
21. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สถิติประยุกต  1/2558  1/2559  
22. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  1/2560  1/2564  
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ที่ หลักสูตร สาขาวิชา 
กําหนดการเปด  

ภาคการศึกษา / ปการศึกษา 
เดิม ใหม 

บัณฑิตวิทยาลัย 

23. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  การออกแบบและศิลปะเสียง  1/2557  1/2558  
24. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  อนุรักษศิลปกรรม  1/2557  1/2558  
25. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ธุรกิจการเกษตร  1/2557  1/2558  

 
1.7 การเสนอขอปรับแผนการรับนักศึกษา จํานวน 20 หลักสูตร ดังน้ี 

 

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา 
ปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ปกต ิพิเศษ ปกต ิพิเศษ ปกต ิพิเศษ ปกต ิพิเศษ ปกต ิพิเศษ ปกต ิพิเศษ ปกต ิพิเศษ 

คณะมัณฑนศิลป 
1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
ประสบการณสรางสรรค  

เดิม   -  20  -  20  -  20  -  20  -  20  -  20  

ใหม     -  20  -  20  -  30  -  30  -  30  

คณะเภสัชศาสตร  
2. เภสัชศาสตรบัณฑิต  เดิม   -  80  -  80  -  80  -  80  -  80  -  80  

ใหม   -  90  -  90  -  90  -  90  -  90  -  90  
คณะศึกษาศาสตร 
3. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทาง 
การศึกษา 

เดิม   30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  

ใหม   20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  

4. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

เดิม   5  90  5  90  5  90  5  90  5  90  5  90  
ใหม   5  60  5  60  5  60  5  60  5  60  5  60  

5. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกกําลังกายและ

นันทนาการ  

เดิม   25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  

ใหม   30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  

คณะวิทยาศาสตร  
6. ศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาฟสิกส  

เดิม   30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 
ใหม   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา  

เดิม   5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 
ใหม   7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 

8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  

เดิม   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
ใหม   - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 

9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาฟสิกส  

เดิม   5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 
ใหม   15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 

10. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เดิม   20 25 25 30 25 30 25 30 25 30 25 30 
ใหม   25 30 25 30 25 30 25 30 25 30 25 30 

                 



 24 

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา 
ปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ปกต ิพิเศษ ปกต ิพิเศษ ปกต ิพิเศษ ปกต ิพิเศษ ปกต ิพิเศษ ปกต ิพิเศษ ปกต ิพิเศษ 

คณะดุริยางคศาสตร  
11. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการแสดงดนตรี  
เดิม   -  40  -  40  -  40  -  40  -  40  -  40  
ใหม   -  30  -  30  -  30  -  30  -  30  -  30  

12. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีแจส  

เดิม   -  40  -  40  -  40  -  40  -  40  -  40  
ใหม   -  30  -  30  -  30  -  30  -  30  -  30  

13. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย  

เดิม   -  40  -  40  -  40  -  40  -  40  -  40  
ใหม   -  35  -  35  -  35  -  35  -  35  -  35  

14. ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง  
เดิม   -  30  -  30  -  30  -  30  -  30  -  30  
ใหม   -  50  -  50  -  50  -  50 -  50  -  50  

15. ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา  
เดิม   -  30  -  35  -  40  -  45  -  50  -  50  
ใหม   -  25  -  25  -  35  -  45  -  50  -  55  

16. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ดนตรีและธุรกิจบันเทิง  
เดิม         -  35  -  35  -  35  
ใหม         -  35  -  50  -  60  

17. ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา  

เดิม       -  30  -  30  -  30  -  30  
ใหม       -  10  -  10  -  20  -  20  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
18. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ  

เดิม 50 30 50 30 50 30 50 30 50 30 50 30 50 30 

ใหม 50 30 50 - 50 - 50 30 50 30 50 30 50 30 

19. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

เดิม 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 
ใหม 5 3 5 - 5 - 5 3 5 3 5 3 5 3 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
20. นิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานิเทศศาสตร  
เดิม   - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 

ใหม   - 250 - 250 - 250 - 250 - 250 - 250 

2. การเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อบรรจุในแผนหลักสูตร-แผนการรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557-2563 จํานวน 7 หลักสูตร ดังน้ี 

 

ที่ คณะวิชา ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

การจัด 
การศึกษา 

ปการศึกษา 
ที่เปดรับ 

ระดับปริญญาตรี 
1. วิทยาลัยนานาชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการบริการระหวางประเทศ 
โครงการพิเศษ 

(Full fee) 
นานาชาติ/

อังกฤษ 
1/2559 

2. วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ออกแบบรวมสมัย 

โครงการพิเศษ 
(Full fee) 

นานาชาติ/
อังกฤษ 

1/2559 

3. วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

โครงการพิเศษ 
(Full fee) 

นานาชาติ/
อังกฤษ 

1/2558 
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ที่ คณะวิชา ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

การจัด 
การศึกษา 

ปการศึกษา 
ที่เปดรับ 

ระดับปริญญาโท 
4. วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมการวิจัยเพื่อการประเมิน
โครงการทางธุรกิจ 

โครงการพิเศษ 
(Full fee) 

นานาชาติ/
อังกฤษ 

1/2559 

ระดับปริญญาเอก 
5. วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต โครงการพิเศษ 

(Full fee) 
นานาชาติ/

อังกฤษ 
1/2559 

6. วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
งานวิศวกรรม 

ปกติ/ 
โครงการพิเศษ  

(Full fee) 

ไทย 1/2559 

7. วิทยาศาสตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ปกติ/ 
โครงการพิเศษ  

(Full fee) 

นานาชาติ/
อังกฤษ 

1/2560 

   

หลักสูตรที่ขอบรรจุในแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร               
ปการศึกษา 2557-2563 จํานวน 7 หลักสูตร เปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาเปดหลักสูตรใหมเพื่อบรรจุใน
แผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา โดยหลักสูตรที่ขอบรรจุในระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร เปน
หลักสูตรนานาชาติซึ่งจะสงผลใหจํานวนนักศึกษาตางชาติของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึนตามเกณฑการจัดอันดับของ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 

การพิจารณาเปดหลักสูตรใหมเพื่อบรรจุในแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาเพิ่มเติม จะ
สงผลตอจํานวนหลักสูตร สัดสวน และจํานวนนักศึกษาในภาพรวมของกลุมสาขาและมหาวิทยาลัย โดยเมื่อสิ้น
แผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2563 จะมีจํานวนหลักสูตรทั้งสิ้น 268 หลักสูตร เปนระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 100 หลักสูตร (รอยละ 37.31) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร (รอยละ 
0.37) ระดับปริญญาโท จํานวน 110 หลักสูตร (รอยละ 41.06) และระดับปริญญาเอก จํานวน 58 หลักสูตร 
(รอยละ 22.01)   

จํานวนนักศึกษารวมตามแผนการรับนักศึกษาปการศึกษา 2557-2563 ในปการศึกษา 
2563 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนักศึกษารวมตามแผนทั้งสิ้น 40,737 คน โดยมีจํานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 
39,042 คน (ไมนับรวมนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติ) จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 
27,407 คน (รอยละ 70.20) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 20 คน (รอยละ 0.05) ระดับปริญญาโท 
จํานวน 8,803 คน (รอยละ 22.52) และระดับปริญญาเอก จํานวน 2,237 คน (รอยละ 6.00) คิดเปนสัดสวน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ระดับบัณฑิตศึกษา โดยไมรวมนักศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติ 
เน่ืองจากเปนหลักสูตรที่ยกเวนในการนํามาคิดสัดสวน เปน 70.20 : 29.80 (เปาหมายที่กําหนด 70 : 30) โดย
เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชาซึ่งกําหนดกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ : สาขาวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร : สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.71 : 2.48 : 1.81 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบดังน้ี 
1. การปดหลักสูตร/ยกเลิกหลักสูตรใหม จํานวน 9 หลักสูตร ดังน้ี 

การปดหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร คือ 
(1) วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม           

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 
(2) คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาตน           

ปการศึกษา 2558 
ยกเลิกหลักสูตรใหม จํานวน 7 หลักสูตร คือ 
(1) คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและธุรกิจ  
(2) คณะเภสัชศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ 
(3) คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป  
(4) คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและชุมชน  
(5) คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและธุรกิจ 
(6) คณะศึกษาศาสตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพกีฬาและ

นันทนาการ  
(7) คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  

2. การเปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร ดังน้ี 
(1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (เดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกสศึกษา) ของคณะวิทยาการจัดการ 
(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาตางประเทศ (จีน 

เกาหลี ญี่ปุน) (เดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไทย-จีน) ของคณะวิทยาการ
จัดการ 

(3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค 
(เดิม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว) ของคณะวิทยาการ
จัดการ 

(4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบประสบการณ
สรางสรรค (เดิม ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบประสบการณสรางสรรค) ของคณะมัณฑนศิลป 

(5) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกศึกษา (เดิม หลักสูตร
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา) ของคณะอักษรศาสตร 

 (6) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (เดิม 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ของคณะวิทยาการจัดการ 

3. การเปลี่ยนแปลงประเภทหลักสูตรจากหลักสูตรปกติเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ (Full 
Fee) จํานวน 3 หลักสูตร ดังน้ี 

(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร 
(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ของคณะวิทยาศาสตร 
(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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4. การเปลี่ยนแปลงประเภทโปรแกรมจากหลักสูตรภาษาไทยเปนหลักสูตรไทย/อังกฤษ 
จํานวน 5 หลักสูตร ดังน้ี 

(1) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี ของคณะดุริยางคศาสตร 
(2) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส ของคณะดุริยางคศาสตร 
(3) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ของคณะดุริยางคศาสตร 
(4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ของคณะดุริยางคศาสตร 
(5) หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ของคณะดุริยางคศาสตร 

5. การเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตร-  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสรางสรรค ใหอยูในแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย (เดิม อยูในแผนการรับนักศึกษาของคณะมัณฑนศิลป) 

6. การเลื่อนกําหนดการเปดรับนักศึกษา จํานวน 25 หลักสูตร  
7. การปรับแผนการรับนักศึกษา จํานวน 20 หลักสูตร  
8. การเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม จํานวน 7 หลักสูตร เพื่อบรรจุในแผนหลักสูตร-แผนการ

รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557-2563 ดังน้ี 
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการระหวางประเทศ 

ของวิทยาลัยนานาชาติ 
(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบรวมสมัย ของวิทยาลัย

นานาชาติ 
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ของคณะวิทยาการจัดการ 
(4) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการการวิจัยเพื่อการประเมิน

โครงการทางธุรกิจ ของคณะวิทยาการจัดการ 
(5) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ 
(6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ของคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของคณะ

วิทยาศาสตร 
ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 “ได

เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรโดยปรับปรุงมาก จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เปน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยคณะวิทยาการจัดการเปนผูรับผิดชอบ 
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ” จึงเห็นควรใหเพิ่มหมายเหตุเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร (ปรับปรุงมาก) ในสวนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะวิทยาการจัดการ แทนการปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ของวิทยาลัยนานาชาติ ไวทายรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ 4.5.3 น้ี 

อน่ึง หากคณะวิชา/หนวยงานประสงคแกไขเพิ่มเติมขอมูลในแผนหลักสูตร-แผนการรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557-2563 ขอใหสงไปยังกองแผนงานโดยดวน เพื่อจะได
ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานการจัดทําแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดการการทองเท่ียว

วัฒนธรรมภูมิภาคอาเซียน “A Seminar and Workshop on Cultural 
Tourism Management in ASEAN” 

 
สรุปเรื่อง 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดโครงการ
สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดการการทองเที่ยววัฒนธรรมภูมิภาคอาเซียน “A Seminar and 
Workshop on Cultural Tourism Management in ASEAN” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ระหวางวันที่ 
1 มีนาคม – 30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาคารไปรษณียกลาง (บางรัก) กรุงเทพฯ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน การเสริมสรางทักษะการติดตอสื่อสารและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่นในอาเซียน 

ในการน้ี จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมในวันและสถานที่ดังกลาว 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2   โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “สันสกฤตโลก ครั้งท่ี 16” (16th World 

Sanskrit Conference) 
 
สรุปเรื่อง 

คณบดีคณะโบราณคดีไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ศูนยสันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี 
รวมกับสมาคมสันสกฤตศึกษานานาชาติ กําหนดจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “สันสกฤตโลก ครั้งที่ 16” 
(16th World Sanskrit Conference) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ผูทรงใหการสนับสนุนดานสันสกฤตศึกษาตลอดมา ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
และเพื่อแลกเปลี่ยนความรูวัฒนธรรมที่มีสันสกฤตศึกษาเปนสื่อกลางของนักวิชาการจากทั่วโลก ระหวางวันที่ 
28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเรเนซองส  ราชประสงค ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ  

ในการน้ี จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมในวันและสถานที่ดังกลาว 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

            

ปดประชุมเวลา 12.05 น. 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมฉบับน้ี 
 ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


