
รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
คร้ังที่ 2/2563 

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี  ตลิ่งชนั 

--------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. ผศ. ชัยชาญ ถาวรเวช  อธิการบดี                      ประธาน 
2. ศ.ปริญญา ตันติสุข ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสาขาศลิปะและการออกแบบ       กรรมการ 
3. ศ. ดร. ปิยะสาร    ประเสริฐธรรม   ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
4. ผศ. วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ์ กรรมการ 
5. รศ. ดร. ชัยสิทธิ์   ด่านกิตติกุล คณาจารย์ประจ ากลุ่มสาขาศลิปะและการออกแบบ กรรมการ 
6. ศ. เอกชาติ จันอุไรรัตน ์ คณาจารย์ประจ ากลุ่มสาขาศลิปะและการออกแบบ กรรมการ 
7. น.ส. ถนอมวงศ์ สัมพัญญ ู ผู้อ านวยการกองบริหารงานวชิาการ    เลขานุการ 
8. น.ส. ประภัสสร ถวายนิล นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กองบริหารงานวิชาการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. น.ส. วิภาวรรณ มะลิวรรณ์ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กองบริหารงานวิชาการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุม VDO-Conference 
1. ผศ. ดร. เชาวรีย์   อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
2. ผศ.ดร. มาเรียม   นิลพันธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ กรรมการ 
3. รศ.ดร. จุไรรัตน์   นันทานชิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
4. อ.ดร. คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนกังาน  กรรมการ 
5. รศ. สุวัฒนา เลี่ยมประวัต ิ คณาจารย์ประจ ากลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   กรรมการ 
6. รศ.ดร. ดวงเดือน  ไกรลาศ คณาจารย์ประจ ากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
7. ศ.ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต คณาจารย์ประจ ากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร ์ กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ. ชวลิต ขาวเขียว  คณบดีคณะโบราณคด ี
2. ผศ.ดร. ณัฐพร กาญจนภูม ิ คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้เข้าร่วมประชุม VDO-Conference 
1. ผศ.ดร. นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
2. อ.ดร. วรัญญู พูลสวัสดิ ์ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนาการศึกษา 
3. ผศ.ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
4. ศ.ดร. กรกช อัตตวิริยะนุภาพ  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ แทน คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
5. รศ.ดร. ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน ์  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
6. อ. ดร. กฤษณะ เรืองฤทธิ์  รองคณบดฝี่ายวชิาการ แทน คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
7. ผศ.ดร. ระพีพันธ ์  แก้วอ่อน ตัวแทนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8. อ.ดร. โสภณ ผู้มีจรรยา ตัวแทนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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9. ผศ.ดร. บุษบา    บัวสมบูรณ ์    ตัวแทนหลักสูตรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
                   คณะศึกษาศาสตร์ 

          

ผู้ไม่มาประชุม             
1. ผศ. ดร. จรุงแสง  ลักษณบุญสง่   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                ติดราชการ 
2. ศ.ดร. พฤทธิ์     ศิริบรรณพิทักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์     ลาประชุม 
3. ผศ.ดร. อรุณศรี   ลีจีรจ าเนียร    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ลาประชุม 
4. รศ.ดร. นรินทร ์   สังข์รักษา    คณาจารย์ประจ ากลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์   ลาประชุม 
 
เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
 

        เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้    
 
ระเบียบวาระที่  1     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1    รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 
 
สรุปเรื่อง 
      ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ ได้จัดท าร่างรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคาร    
ที่ 28 มกราคม 2563 และได้ส่งร่างรายงานการประชุมให้กรรมการสภาวิชาการทุกท่านพิจารณาแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2563   
     จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ      ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระที่  2.1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
             1. ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการชุดใหม่ทุกท่านที่ยินดีมาร่วมกัน          
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
             2. ประธานกล่าวขอความร่วมมือคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน         
เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีแถลงการณ์เก่ียวกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ        
โควิด-19 (COVID-19) หากไม่จ าเป็นขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาด
ต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศ  
 
ระเบียบวาระที่  2.2    ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
        ด้วยคณะวิชาต่าง ๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากเกิด
ความคลาดเคลื่อน ดังนี้ 
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คณะวิชา รายวิชา 
มติที่ประชุม 

ประจ าคณะวิชา 
จ านวน

นักศึกษา (ราย) 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ์
(จ านวน 1 รายวชิา) 

215 201 สุนทรียศาสตร์ 1  ครั้งที่ 13/2562 เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 

1 

คณะมัณฑนศลิป ์
(จ านวน 3 รายวชิา) 

361 104 วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการออกแบบภายใน 
361 103 การออกแบบภายใน 2  
360 111 ภูมิปัญญาไทยกบัการสร้างสรรค์ 

ครั้งที่ 12/2562 เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 

3 

คณะอักษรศาสตร ์
(จ านวน 1 รายวชิา) 

412 222 การเขียนเพื่อวัตถุประสงค์เชิงวชิาการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 
20 มกราคม 2563 

1 

คณะวิทยาการจัดการ 
(จ านวน 4 รายวชิา) 

761 203 หลักการตลาด 
764 412 สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ 
761 102 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 
765 242 ภาษาจีนระดบัตน้ 1 

ครั้งที่ 23/2562 เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 
และครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 9 มกราคม 2563 

50 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ            
และการสื่อสาร 
(จ านวน 1 รายวชิา) 

803 225 การบริหารงานโฆษณา ครั้งที่ 12/2562 เมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2562  
 

2 

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป 
และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
(จ านวน 1 รายวชิา) 

084 104 คณิตศาสตร์และสถิตใินชีวิตประจ าวนั ครั้งที่ 23/2562 เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2562  
 

1 

        ทั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังกล่าวแล้ว 
        ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
        จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ       ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.3    การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2545 ได้เห็นชอบการปรับปรุง
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ โดยให้กองบริหารงานวิชาการ (เดิม คือ กองบริการการศึกษา) เป็นผู้จัดท าค าสั่งรายชื่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานให้ที่ประชุมรับทราบทุก 2 เดือนนั้น 

ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563 ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 2228/2562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะโบราณคดี 

2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 2229/2562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะโบราณคดี 
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3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 2276/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิต
วิทยาลัย 

4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 2304/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

5. ค าสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  28/2563 ลงวันที่  9 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 

6. ค าสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  29/2563 ลงวันที่  9 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 

7. ค าสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  71/2563 ลงวันที่  14 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

8. ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  105/2563 ลงวันที่  21 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

9. ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  106/2563 ลงวันที่  21 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
คณะอักษรศาสตร์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ       ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.4    รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทาง 
             ภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
 
สรุปเรื่อง 
       ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร โดยก าหนดให้นักศึกษามีทักษะ
ภาษาอังกฤษในระดับ B2 (Independent User) ตามกรอบมาตรฐาน The Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561          
ข้อ 3 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามประกาศนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง นั้น 
       ในการนี้ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษา   
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
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ปริญญาบัณฑิต ของประกาศดังกล่าว ตามข้อ 3.1 นักศึกษาที่มีผลทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ           
ตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 ก่อนส าเร็จการศึกษา โดยการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 28 ราย และข้อ 3.3 นักศึกษาที่มีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR เช่น TOEIC (Listening and Reading Test), TOEFl 
iBT, IELTS หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศก าหนด ภาคการศึกษาต้น ประจ าปี
การศึกษา 2561 และภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 16 ราย รวมจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานฯ ทั้งสิ้น 44 ราย ซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว 
       ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ       ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.5    รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์  
             AUN-QA มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 
สรุปเรื่อง 
       ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ส าหรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่เสนอและ              
ให้มหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประเมินฯ ในทะเบียนรายชื่อดังกล่าวแล้วแจ้ง           
สภาวิชาการทราบนั้น 
       ในการนี้ ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      
ตามเกณฑ์ AUN-QA จ านวน 93 หลักสูตร และเพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเป็นไปด้วย              
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาปรับปรุงและเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ในการท าหน้าที่เป็นประธานและ/หรือ
กรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ดังนี้ 
       1) ทะเบียนรายชื่อประธานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน     
รวม 45 ท่าน 
       2) ทะเบียนรายชื่อกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ านวนรวม 127 ท่าน 
       ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรได้พิจารณารายชื่อจากทะเบียนรายชื่อดังกล่าว และเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2562  ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 และหลักสูตรจะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร          
ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 7 กันยายน 2563 
       ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ       ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
             ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักท้วง 
             การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
ระเบียบวาระที่  4.1    การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย   
             ทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา               
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 
1. รศ. ดร. ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม * 1. รศ. ดร. ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม * 
2. ผศ. ดร. ยุวรี  ญานปรีชาเศรษฐ * 2. ผศ. ดร. ยุวรี  ญานปรีชาเศรษฐ * 
3. อ. ดร. พิทักษ์  สุพรรโณภาพ * 3. อ. ดร. พิทักษ์  สุพรรโณภาพ * 
4. อ. ดร. สรัญญา   จันทร์ชูสกุล  4. ผศ. ดร. สรัญญา   จันทร์ชสูกุล ** 
5. ผศ. ดร. มาเรียม  นิลพันธุ์ - 
6. อ. ดร. สรภสั   น้ าสมบูรณ ์ 5. อ. ดร. สรภัส   น้ าสมบูรณ ์

หมายเหตุ : *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       **   หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ  

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ตามบันทึกที่ออกจากคณะวิชา ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุง   
คร้ังนี้ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
        จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 
มติ       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้น าเสนอ      
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  5     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  5.1    นโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการ 
             ไม่มี              
ระเบียบวาระที่  5.2    ประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ 
              ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  5.3    การอนุมัติปริญญา 
             ไม่มี              
ระเบียบวาระที ่ 5.4    หลักสูตร 
ระเบียบวาระที่  5.4.1   การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
ระเบียบวาระที ่ 5.4.1.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี  
             ฉบับปี พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 
        ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ        
จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้      

เดิม ปรับปรุงใหม ่
662 212 ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมดนตรี 2  2(2-0-4) 
   (Music History and Literature II) 

662 212 ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมดนตรี 2  2(2-0-4) 
   (Music History and Literature II)            

            วิชาบังคับก่อน  662 211 ประวัติศาสตร์และ 
            วรรณกรรมดนตรี 1     

              แนวคิด ปรัชญา พัฒนาการของดนตรีและ
วรรณกรรมดนตรี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จนถึงศตวรรษที่ 20 

            แน วคิ ด  ป รั ชญา  พัฒน ากา รขอ งดนตรี แ ล ะ
วรรณกรรมดนตรี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จนถึงศตวรรษที่ 20 
         โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ           
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่มีผลกระทบ              
ต่อโครงสร้างหลักสูตร 
        ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม        
        จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 
มติ       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงดนตรี ฉบับปี พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  5.4.2    การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
              ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  5.4.3    การเปิดหลักสูตรใหม่ 
              ไม่มี  
ระเบียบวาระที่  5.4.4    การปิดหลักสูตร 
              ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  5.4.5    การด าเนินการจัดการศึกษาและหลักสูตร 
ระเบียบวาระที่  5.4.5.1   เอกสารเชิงหลักการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา      
              วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  
 
สรุปเรื่อง 
        คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประสงค์ขอเสนอเอกสารเชิงหลักการ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) อนึ่ง หลักสูตรดังกล่าวบรรจุ
ในแผนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษาละ 100 คน 
เร่ิมใช้หลักสูตรภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  
        ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
        จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
        ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
        1. ในการเปิดหลักสูตรใหม่ ควรพิจารณาหลักสูตรในภาพรวมระดับประเทศด้วย ว่าสาขาวิชานี้ได้มี    
การผลิตบัณฑิตไปมากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งศึกษาความต้องการของตลาด แนวโน้มความสนใจของนักศึกษาในอนาคต 
และการวิเคราะห์จ านวนนักศึกษาในภูมิภาคตะวันตก ซึ่งในปัจจุบันบางหลักสูตรมีการปิดหลักสูตรไปแล้ว เนื่องจาก   
ความต้องการลดลง 
        2. ให้ปรึกษากับรองอธิการบดีฝ่ายคลัง เกี่ยวกับงบประมาณและจุดคุ้มทุนของนักศึกษาในหลักสูตร 
เพื่อเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
        3. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าหลักสูตรนี้ชื่อสาขาวิชา ควรจะเป็น “วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร” หรือ 
“วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ” เนื่องจากค าว่า “สารสนเทศ” อาจไปซ้ าซ้อนกับหลักสูตรในคณะอื่นที่เปิดสอนอยู่แล้ว
หรือไม่ ทั้งนี้ เสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร” เพื่อความชัดเจน 
        4. หลักสูตรควรระมัดระวังเก่ียวกับจ านวนการเปิดรับนักศึกษา เนื่องจากแนวโน้มในอนาคตจะมีจ านวน
นักศึกษาที่เข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยลดลง และไม่ควรพิจารณาเพียงจ านวนปริมาณของนักศึกษาอย่างเดียว แต่ต้อง
พิจารณาถึงคุณภาพของนักศึกษาด้วย หากมีจ านวนนักศึกษามาก แต่คุณภาพของนักศึกษาลดลง อาจท าให้เกิดปัญหา
ตามมาภายหลังได้ และนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต้องมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ (career path) ดังนั้น      
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาต้องมีคุณภาพ 
        5. ให้ทบทวนการเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอื่น ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าหลักสูตรที่
เสนอมานั้นเป็นการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยภายในภูมิภาคตะวันตกเท่านั้น ดังนั้น ทางหลักสูตรควรท า SWOT 
analysis เพื่อท าให้ทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของเราและของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากทุกอย่างมีข้อจ ากัด
จึงต้องท า SWOT analysis เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดเจน และมีการเปรียบเทียบข้อมูลในมิติที่กว้างขึ้นในระดับประเทศ
หรือระดับนานาชาติ อีกทั้งหลักสูตรควรมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กรที่มีความเข้มแข็ง 
        6. ปัจจุบันทุกอย่างมีความไม่แน่นอน ทั้งจ านวนนักศึกษาที่ลดลง หรือจ านวนงบประมาณลดลง ดังนั้น        
ทุกก้าวย่างจึงส าคัญอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนโยบายการเปิดหลักสูตรใหม่ควรคิดให้รอบด้าน มหาวิทยาลัยควร
มีความยืดหยุ่นในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันทางธุรกิจ เพราะสินค้าที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิต 
และองค์ความรู ้
        7. มหาวิทยาลัยควรระมัดระวังปัญหาเรื่อง plagiarism ที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจจัดให้มีการอบรมในส่วน
ของผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้น 
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มติ       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบเอกสารเชิงหลักการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ตามที่ได้มีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
และให้ด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 5.4.5.2  เอกสารเชิงหลักการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา     
             การสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 
สรุปเรื่อง 
         คณะศึกษาศาสตร์ ประสงค์ขอเสนอเอกสารเชิงหลักการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา       
การสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) อนึ่ง หลักสูตรดังกล่าวยังไม่ได้บรรจุในแผนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย    
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้ว โดยเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษาละ 10 คน เร่ิมใช้หลักสูตรภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

        ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
        จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
        ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
        1. ควรมีบทสรุปการวิ เคราะห์และเทียบเคียงหลักสูตร อาทิ  หลักสูตรในลักษณะเดียวกันนี้                 
มีมหาวิทยาลัยใดเปิดสอนบ้าง มีค่าเล่าเรียนเท่าไร ผู้ที่สนใจเข้าศึกษามีใครบ้าง จ านวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายมาจากที่ไหน 
และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง โดยให้เพิ่มเติมข้อมูลเหล่านี้ในบทสรุปส าหรับผู้บริหาร
ด้วย เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารส าหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน และท าให้ทราบถึงความจ าเป็นของหลักสูตร   
ได้อย่างชัดเจน  
        2. การเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จะต้องค านึงถึงการเสริมสร้างให้นักศึกษา
ในหลักสูตรเป็นผู้ที่มีคุณภาพต่อสังคม ซึ่งคุณภาพของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาย่อมส่งผลให้ Rankings ของ
มหาวิทยาลัยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนาในเรื่องของระดับ rankings ด้วย ว่ามหาวิทยาลัยอยู่ใน 
QS World University Rankings ระดับเท่าใด และทุกหลักสูตรต้องช่วยกัน ต้องมีแนวทางการด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อที่จะท าให้ระดับ rankings ของมหาวิทยาลัยสูงขึ้นได้ 
        3. การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ควรมองแต่เรื่องก าไรขาดทุน เพราะองค์ความรู้ ในระดับ
บัณฑิตศึกษาจะเป็น “ดอกไม้ประดับมหาวิทยาลัย” หลักสูตรควรมีการหาแหล่งทุนอุดหนุนงานวิจัยมาช่วยสนับสนุน
นักศึกษา เพราะค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูงกว่างบประมาณอยู่มาก 
        4. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควรมีผลลัพธ์ (Output) ที่จะช่วยให้เห็นภาพตรงกัน และเกิดประโยชน์
กับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของแต่ละหลักสูตร อาทิ เมื่อบัณฑิตส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ดัชนีชี้วัด   
ก็คือบัณฑิตสามารถไปประกอบอาชีพหรือสร้างผลงานอะไรได้ ในขณะเดียวกันองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชานั้นคืออะไร เป็นต้น ที่ประชุมเสนอว่าควรมีการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตของหลักสูตร เพื่อช่วยให้เห็น   
ภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
        5. ให้ทบทวนการเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอื่น ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าหลักสูตรที่
เสนอมานั้นเป็นการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยภายในภูมิภาคตะวันตกเท่านั้น ดังนั้น ทางหลักสูตรควรท า SWOT 
analysis เพื่อท าให้ทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของเราและของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากทุกอย่างมีข้อจ ากัด
จึงต้องท า SWOT analysis เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดเจน และมีการเปรียบเทียบข้อมูลในมิติที่กว้างขึ้นในระดับประเทศ
หรือระดับนานาชาติ อีกทั้งหลักสูตรควรมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กรที่มีความเข้มแข็ง 
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        6. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย อาจมีเนื้อหา
สาระคล้ายคลึงหรือซ้ าซ้อนกับหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ ในการจัดท าหลักสูตร        
ควรแสดงให้เห็นความแตกต่างจากหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้ชัดเจน 
        7. ให้ปรึกษากับรองอธิการบดีฝ่ายคลัง เกี่ยวกับงบประมาณและจุดคุ้มทุนของนักศึกษาในหลักสูตร 
เพื่อเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
        8. ในเอกสารเชิงหลักการ หน้า 2 ให้ปรับแก้ ดังนี้ 
          8.1  ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) .....” เป็น 
“(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) .....” 
          8.2  ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดแรก ให้ปรับแก้ข้อความจาก “หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) .....” เป็น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) .....” 
          8.3  ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2663) .....” เป็น 
“..... (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) .....” 
 
มติ       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติให้ความเห็นชอบเอกสารเชิงหลักการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามที่ได้มีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้ด าเนินการ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 5.4.5.3   อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ และแบบฟอร์มการเสนอพิจารณาหลักสูตร  
 
สรุปเรื่อง 
         ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 10 ได้มีการก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของสภาวิชาการซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
ดังต่อไปนี้  
        (1) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
        (2) ก าหนดคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
        (3) ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา           
ทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
        (4) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอนรวมทั้งการปรับปรุง     
การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย 
        (5) เสนอการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดต่อสภามหาวิทยาลัย 
        (6) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ       
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
        (7) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้ นสูงหรือ
สถาบันอื่นตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงอื่นตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ต่อสภามหาวิทยาลัย 
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        (8) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกคณะหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน วิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของคณะหรือส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย 
        (9) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสภาวิชาการ 
        (10) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดี 
        (11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
        อนึ่ง ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2559 ได้มีข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ โดยสรุปดังนี้ 
        1. ควรให้สภาวิชาการมีหน้าที่ก ากับ ติดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยด้วย และรายงานให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้เพื่อให้มีกลไกการก ากับ ติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรได้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
        โดยให้ท าหน้าที่ตามข้อเสนอแนะนี้  ระบุไว้ในข้อ 10 (11) ที่ก าหนดว่า ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่              
สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
        2. หน้าที่ของสภาวิชาการ ตามข้อ 10 (4) (5) และ (6) ของข้อบังคับฯ คือ สภาวิชาการท าหน้าที่ให้ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะเชิงหลักการ มิใช่การพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
        ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
        จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
        ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
        1. ในกรณีเปิดหลักสูตรใหม่ ต้องมีการวิเคราะห์ SWOT analysis ของหลักสูตร เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และต้องพิจารณาว่าภายในมหาวิทยาลยัมีหลักสูตรในลักษณะเดียวกันของคณะอื่น ๆ ที่เปิดสอนอยู่แล้วหรือไม่ 
เพื่อเป็นการลดความซ้ าซ้อนกันของหลักสูตร ทั้งนี้ สิ่งที่หลักสูตรไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ก็คือ การรับนักศึกษาที่รักษา
จ านวนของนักศึกษาเท่าเดิม แต่คุณภาพของนักศึกษาลดลง 
        2. หลักสูตรที่ดีควรมีระบบเครือข่าย (Network) กับสถาบันการศึกษาอื่นด้วย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้และสามารถช่วยเหลือกันระหว่างสถาบันการศึกษาได้  
        3. ระเบียบวาระที่ 5.6 เรื่องอื่น ๆ เสนอให้ตัดข้อความที่ระบุว่า “ไม่มี” ออก 
        4. สืบเนื่องจากอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ข้อ 1. ควรให้สภาวิชาการมีหน้าที่ก ากับ ติดตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยด้วย ..... ในเร่ืองของ “การก ากับติดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย” ที่ประชุมเสนอว่าควรมีการรายงาน
ต่อสภาวิชาการ โดยต้องวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ให้รอบด้าน อาทิ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย (TCAS) ควรวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น จ านวนการรับเข้านักศึกษา วิธีการเรียนการสอน จ านวนนักศึกษาที่
จบ และคุณภาพของนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งสภาวิชาการจะมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ก าหนดนโยบายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป โดยเสนอว่าควรต้องบรรจุเร่ืองนี้ไว้ในวาระการประชุมด้วย 
          ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ผ่านมาสภาวิชาการมีการก ากับ ติดตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีการน าผลการก ากับมาตรฐานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ   
ทุกหลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทกุปีการศึกษา อีกทั้ง
มีการสรุปรายงานที่เก่ียวกับการด าเนินการของหลักสูตรเสนอต่อที่ประชุม 
        5. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอื่น ให้เพิ่มการระบุ
ข้อย่อยที่ก าหนดว่าเทียบเคียงอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ท าหลักสูตรสามารถด าเนินการได้ในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้         



- 12 - 

 

ที่ประชุมเสนอให้เพิ่มหัวข้อการเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับหลักสูตรในลักษณะเดียวกัน หรือลักษณะใกล้เคียงกันภายใน
มหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งหากมีการเปิดหลักสูตรที่มีลักษณะคล้ายกันอยู่เรื่อย ๆ ก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัย 

        
มติ       ที่ประชุมพิจาณาแล้ว มีมติรับทราบอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ และให้ความเห็นชอบแบบฟอร์มการ
เสนอพิจารณากรณีหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุงที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุงที่ไม่มี
ผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร โดยให้มีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม  
 
ระเบียบวาระที ่ 5.4.5.4  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการในคณะกรรมการกลัน่กรองหลักสตูร 
             ของกลุม่สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ระเบียบวาระที่ 5.5.4.1      
การปรับขั้นตอนการเสนอหลักสูตร ความว่า “ควรให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยของ
สภาวิชาการร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของกลุ่มสาขาต่าง ๆ เพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณา
หลักสูตรโดยละเอียดแทนคณะกรรมการสภาวิชาการ  ซึ่งจะท าให้การด าเนินการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรของสภาวิชาการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความรวดเร็วยิ่งขึ้น และคณะวิชาสามารถลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการจัดท า
หลักสูตรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้” และมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2562 ระเบียบวาระที่ 5.4.5.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัย 
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเพื่อเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ไม่เกินวันที่สิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ 
        ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2067/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เนื่องด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์  หงศ์ลดารมภ์ พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ  
        ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
        จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
        ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการ         
ในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน แทนผู้ทรงคุณวุฒิเดิม     
ที่พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 
        “รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์  สังข์รักษา       กรรมการ” 
        แทน 
        “ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์  หงศ์ลดารมภ์        กรรมการ”  
           
มติ       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการ เสนอแต่งตั้ งผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการ              
ในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน แทนผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่
พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ และให้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
 
 






