
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 17/2557 

วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 
ณ  ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
3. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                   
4. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
5. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
6. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
7. รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
8. ผศ.ดร.วันชัย    สุทธะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
9. อ.อ ามฤทธิ์   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

10. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
12. ผศ.ดร.ภูวนาท   รัตนรังสิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์ 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
13. ผศ.ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
14. รศ.ดร.วิสาข์   จัติวัตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
15. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
16. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
17. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
18. อ.ด าริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 
19. อ.มานพ  เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
20. ผศ.ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ  

    รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
21. รศ.ดร.เกษร  จันทร์ศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
22. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
23. อ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  
24. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
25. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ 
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ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี 
2. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
3. ผศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.เชาวรีย ์ อรรถลังรอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   

  พระราชวังสนามจันทร์ 
3. อ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
4. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ติดราชการ 
และกิจการพิเศษ 

2. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ไปราชการต่างประเทศ 
3. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
4. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการหอศิลป์ ติดราชการ 

หมายเหตุ 

วาระที่ 4.5.7 การเสนอชื่อผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มี อุปการคุณ และผู้ท าชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพ่ิมเติม)  รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องประชุม 

เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 

เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 16/2557                       

เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557  
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมหน้า 8 โดยให้ตัดข้อความในบรรทัดที่ 
6-7 ออก ดังนี้ “....ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่รับรองเนื่องจากไม่สอดคล้องกับสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม....” แล้วรับรองรายงานการประชุมตามท่ีได้แก้ไขแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
1. มหาวิทยาลัยได้เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมาธิการ

และคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2558 ณ รัฐสภา เมื่อวันที่ 27 และ 
29 สิงหาคม 2557 โดยขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการดังนี้ 

- ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
- ลดงบประมาณในส่วนของการฝึกอบรม/ดูงานในต่างประเทศ ยกเว้นการน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ/การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ 
- ก าชับให้เร่งด าเนินการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้างทั้งรายการที่ปรับปรุงและ

รายการที่ท าสัญญาค้างไว้ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 
2. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณะวิชาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ทีไ่ด้ร่วมกันจัดโครงการทับแก้ววิชาการ ศิลปากรไร้พรมแดน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 
เวลา 09.00-20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

3. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมที่ได้ด าเนินการจัดงานวัน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2557 ในหัวข้อ “ร้านค้าเคลื่อนที่ วิถีไทยผสานการออกแบบ       
สู่การตลาดจรยุทธ” เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงส่งเสริมองค์ความรู้การ
ออกแบบร้านค้า ความคิดสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 
2557 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

4. ประธานขอให้คณบดีคณะวิชาก าชับ ก ากับ ควบคุมและดูแลกิจกรรมการรับน้องใหม่        
ให้ด าเนินไปโดยไม่ให้เกิดความรุนแรง/การบังคับ/การข่มขู่  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบจ านวน 4 เรื่อง 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  2.4 เรื่องรับทราบด้านวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังนี้ 
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา             

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 เนื่องจากขาดสอบ Speaking Test II ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2556 จ านวน 2 รายวิชา คือ  

- รายวิชา 800 103 English for Information Technology I ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย  
- รายวิชา 800 201 English for Information and Communication Technology I 

ของนักศึกษาจ านวน 4 ราย  
2. คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน        

ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 464 245 Tourism for Education กลุ่มที่ 1 ของนักศึกษา
จ านวน 2 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกผลการศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และคณะศึกษาศาสตร์แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ได้ให้ความ
เห็นชอบการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่  โดยให้กองบริการการศึกษาจัดท าค าสั่ งรายชื่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานให้ที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น  

บัดนี้ กองบริการการศึกษาได้รายงานให้ที่ประชุมคณบดีทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรต่างๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2557 ดังนี้ 

 

ค าสั่งที่ หลักสูตร คณะวิชา 
จ านวน

อนุกรรมการ 
(คน) 

หมายเหตุ 

956/2557 
ลงวันที่ 11 
มิถุนายน 

พ.ศ. 2557 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร                    
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

9  
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ค าสั่งที่ หลักสูตร คณะวิชา 
จ านวน

อนุกรรมการ 
(คน) 

หมายเหตุ 

1007/2557 
ลงวันที่ 23 
มิถุนายน 

พ.ศ. 2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรม
เพ่ือการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2558) 

คณะวิทยาการจัดการ 7  

1203/2557 
ลงวันที่ 22 
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2558) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

8  

1204/2557 
ลงวันที่ 22 
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

8  

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระที่  2.5.1 รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของ

นิสิตนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     

สรุปเรื่อง 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้รับความร่วมมือจากส านักงาน

สถิติแห่งชาติ ในการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และ
การให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตนักศึกษา และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป ซึ่งสรุปผลการส ารวจดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนนที่ได้จากการส ารวจอยู่ที่ 4.3612 คิดเป็นร้อยละ 87.22 
2. ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร คะแนนที่ได้จากการส ารวจอยู่ที่ 

3.7186 คิดเป็นร้อยละ 74.37 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานได้ขอความร่วมมือคณะวิชาในการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอน และการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป โดยอาจเน้นในด้านสื่อ/เอกสารส าหรับการเรียนการสอน และอาคาร
สถานที่ที่ให้บริการนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ฉบับปี พ.ศ. 2551 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2551 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ  

1. ขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก กลุ่มวิชาบังคับเลือก จ านวน 1 รายวิชา คือ 
รายวิชา 516 541 เทคโนโลยีสะอาด 3(3-0-6) 

2. ขอเพ่ิมรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา คือ 
รายวิชา 516 290 สมดุลมวลสารและพลังงานส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่
กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2551 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้  
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
8/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2554 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่
กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ศุภชัย  ต๊ะวิชัย* 1. อาจารย์ศุภชัย  ต๊ะวิชัย* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมสาย  สุวรรณชมภู* 2. อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา 
3. รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ 3. อาจารย์นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์ 
4. อาจารย์มนทรัตม์  พิทักษ ์ 4. อาจารย์มนทรัตม์  พิทักษ*์ 
5. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน 5. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร.บดินทร์  ด ารงศักดิ์* 1. อาจารย์ ดร.ชวรัตน์  ศิริวงษ์ 
2. อาจารย์อรทัย  เขียวพุ่ม* 2. อาจารย์อรทัย  เขียวพุ่ม 
3. อาจารย์ ดร.กนก  หวลก าเนิด 3. อาจารย์ ดร.กนก  หวลก าเนิด* 
4. อาจารย์ ดร.ภราดร  ภักดีวานิช 4. อาจารย์ ดร.ภราดร  ภักดีวานิช 
5. อาจารย์ ดร.มนตรี  เอ่ียมพนากิจ 5. อาจารย์ ดร.มนตรี  เอ่ียมพนากิจ* 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
8/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอยกเลิก
รายวิชา ในหมวดวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 612 721 อาหารเพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร 3(3-0-6) 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร.ชัยชนะ  ตีรสุกิตติมา* 1. อาจารย์ ดร.ชัยชนะ  ตีรสุกิตติมา* 
2. อาจารย์ ดร.อดิพร  เขมะรังสรรค์* 2. อาจารย์ ดร.อดิพร  เขมะรังสรรค์ 
3. อาจารย์ ดร.วัลลภ  ลิปิพันธ์* 3. อาจารย์ ดร.วัลลภ  ลิปิพันธ์ 
4. อาจารย์ ดร.เกียรติก าจร  มีขนอน 4. อาจารย์ ดร.เกียรติก าจร  มีขนอน* 
5. อาจารย์อมรา  วีระวัฒน์ 5. อาจารย์ ดร.จันทิมา  บรรจงประเสริฐ* 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตร           
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ  
ขอเปิดรายวิชาใหม่เพ่ิม ในหมวดวิชาเลือก จ านวน 2 รายวิชา คือ  

1. รายวิชา 612 621 อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  3(3-0-6) 
2. รายวิชา 612 697 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2  3(3-0-6) 
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่
กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ฉันทนา  วัยนิพิฐพงษ์* 1. อาจารย์ฉันทนา  วัยนิพิฐพงษ์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนาถ  สุนทรวัฒน์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนาถ  สุนทรวัฒน์* 
3. อาจารย์ ดร.มูฮ าหมัด นิยมเดชา 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร 
4. อาจารย์วราพร  ภาราดามิตร 4. อาจารย์วราพร  ภาราดามิตร 
5. อาจารย์ ดร.อัญชรี  ธูปตาก้อง 5. อาจารย์หิรัญรัตน์  สุวรรณนที 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะโบราณคดีประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ตัดข้อความ “นักศึกษาที่ เลือกเรียนวิชาโท
พิพิธภัณฑสถานศึกษา ต้องผ่านการลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชา 300 261 พิพิธภัณฑสถานศึกษา         
มาก่อน” ออกจากเนื้อหาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับปี พ.ศ. 2554 ในส่วนของ
หลักสูตรวิชาโทพิพิธภัณฑสถานศึกษา และยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวด้วย 

โดยเริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับปี พ.ศ. 2554 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2551 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2551 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอปรับแก้วิชาบังคับก่อนของรายวิชา  
517 431 การเรียนรู้ของเครื่องกล 3(3-0-6) จ านวน 1 รายวิชา จาก “รายวิชา 517 331 ปัญญาประดิษฐ์
เบื้องต้น” เป็น “รายวิชา 517 211 โครงสร้างข้อมูล”  

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่
กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2551 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะโบราณคดีประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
8/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2554 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปิดหลักสูตรใหม่ 
ระเบียบวาระที่   4.1.3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 

(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) โดยก าหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2557 เป็นต้นไป และก าหนดรับนักศึกษาปีละ 20 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 
1 พฤษภาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทั้งนี้ 
บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ผลวัฒนะ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ผลวัฒนะ* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  นันทศิลป์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  นันทศิลป์* 
3. อาจารย์เพ็ญลักษณ์  วงศ์จงใจหาญ 3. อาจารย์เพ็ญลักษณ์  วงศ์จงใจหาญ* 
4. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  พุทธพงษ์ 4. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  พุทธพงษ์* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี  สายสิงห์* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี  สายสิงห์* 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) และให้น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปิดหลักสูตร 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การด าเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF ปีการศึกษา 2557 และ 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 

 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552        
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดปฏิทิน TQF และปฏิทิน TQF วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 
7 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

ในการนี้ กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF ปีการศึกษา 2557 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทิน TQF ปีการศึกษา 2557 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 และให้น าเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มอบหมายให้คณะวิชาพิจารณารายละเอียดของ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  หากประสงค์แก้ไข/
เพ่ิมเติมข้อมูลขอให้ส่งมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวมและน าเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

สถาบันศิลปะยอร์คยากาต้า Institut Seni Indonesia Yogyakarta         
(ISI Yogyakarta) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์จะท าข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศิลปะยอร์คยากาต้า Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI 
Yogyakarta) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและการวิจัย รวมทั้ง
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิชาการ นักศึกษา และวัสดุอุปกรณ์และข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย
กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระส าคัญข้อ 6 ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การ
เรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
เพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

อนึ่ง คณะผู้แทนจาก ISI Yogyakarta จ านวน 4 คน ก าหนดเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย
ศิลปากรระหว่างวันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2557  ประกอบด้วย 

- Albertus Charles Andre Tanama  Lecturer of fine arts, graphic arts 
- Antonius Hendro Purwoko  Lecturer of interior design 
- Putri Yehkwah Pangestika  Student of interior design 
- Evi Pangestu  Student of fine arts 

  



 14 

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ได้พิจารณารายละเอียดใน (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันศิลปะยอร์คยากาต้า Institut Seni Indonesia Yogyakarta         
(ISI Yogyakarta) สาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้ว มีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย 
2. ระดับของผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี 
3. ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับจากวันลงนามเป็นต้นไป 
4. ข้อตกลงมีก าหนด 5 ปี การปรับปรุงแก้ไข หรือ การต่ออายุของข้อตกลงนี้สามารถท าได้

โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน 

5. วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ คือ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและการวิจัย      
โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมส าคัญๆ ภายใต้ข้อตกลง ดังนี้ 

- การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัย 
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
- การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์/เอกสารทางวิชาการ 
- การจัดโครงการวิจัยร่วม 
- การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
- กิจกรรมอื่นๆ ที่สองมหาวิทยาลัยเห็นชอบร่วมกัน 
- การส่งเสริมและจัดกิจกรรมโครงการด้านวัฒนธรรมร่วมกัน 
- การแลกเปลี่ยนนิทรรศการ 

ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธ์มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า การท าความร่วมมือกับ ISI Yogyakarta จะเป็น
ประโยชน์ต่อคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณะมัณฑนศิลป์ ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และ
นักศึกษาในสาขาวิชาศิลปะ ภาพพิมพ์และสาขาออกแบบตกแต่งภายใน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันศิลปะยอร์คยากาต้า Institut Seni Indonesia Yogyakarta  (ISI 
Yogyakarta) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Tunghai University (THU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วย Tunghai University (THU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประสงค์จะท าข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและการวิจัย รวมทั้ง
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิชาการ นักศึกษา และวัสดุอุปกรณ์และข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย
กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระส าคัญข้อ 6 ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน 



 15 

การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้
ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

THU ได้ท าความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และต้องการขยายความร่วมมือเป็น
ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้คณะวิชาอ่ืนได้เข้ามาสร้างและพัฒนากิจกรรมความร่วมมือในด้านสาขาต่างๆ มากขึ้น 
ทั้งนี้ ผู้แทน THU ประกอบด้วย 

- Prof. Shih-wei Lo Dean / College of Creative Design and Fine Arts 
- Prof. Szu-chao Chen Professor / Department of Music 
- Mr. Kuo-wei Chiu Department of Architecture 

ได้เข้าพบและเจรจาความร่วมมือในเบื้องต้นกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดย               
งานวิเทศสัมพันธ์ได้เรียนเชิญคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์              
คณะดุริยางคศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือหารือความร่วมมือ
และกิจกรรมต่างๆ กับผู้แทน THU ซ่ึงที่ประชุมได้เสนอข้อสรุปกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

- การแสดงดนตรีร่วมกัน โดยก าหนดแสดงที่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในช่วงเดือนสิงหาคม 
– กันยายน 2557 และจะจัดแสดงที่ประเทศไทยปลายปีนี้ 

- การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ   
- การเสนอชื่อผู้บรรยายในการประชุมนานาชาติ  (Keynote Speaker) 
- กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยเห็นชอบร่วมกัน  ฯลฯ 
ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ได้พิจารณารายละเอียดใน (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Tunghai University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แล้ว มีความเห็นดังนี้  
1. เป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย 
2. ระดับของผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี 
3. ระดับของผู้ลงนามของ Tunghai University คือ President 
4. ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับจากวันลงนามเป็นต้นไป 
5. ข้อตกลงมีก าหนด 5 ปี การปรับปรุงแก้ไข หรือ การต่ออายุของข้อตกลงนี้สามารถท าได้

โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน 

6. วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ คือ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและการวิจัย      
โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมส าคัญๆ ภายใต้ข้อตกลง ดังนี้ 

- การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัย 
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและวัสดุอุปกรณ์ 
- การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์/เอกสารทางวิชาการ 
- การแลกเปลี่ยนกิจกรรมโครงการด้านวัฒนธรรม 
- การจัดโครงการวิจัยร่วม 
- การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
- กิจกรรมอื่นๆ ที่สองมหาวิทยาลัยเห็นชอบร่วมกัน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Tunghai University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ทั้งนี้ ประธานได้มีข้อเสนอแนะให้คณะวิชาที่ประสงค์จะท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ดังกล่าว จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งพิมพ์/เอกสารทางวิชาการ กับ Tunghai 
University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Institute of Management and Regional Economics (IBR), 
Lucerne University of Applied Sciences and Arts สมาพันธรัฐสวิส 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์จะท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Institute of 
Management and Regional Economics (IBR), Lucerne University of Applied Sciences and Arts     
สมาพันธรัฐสวิส เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
บุคลากร นักวิชาการ นักศึกษา และวัสดุอุปกรณ์และข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระส าคัญข้อ 6 ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะ
ครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัด
หลักสูตรร่วม ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

คณะผู้แทน IBR ได้เจรจาความร่วมมือกับผู้บริหาร 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 
Dr.Sukhavichai Dhanasunthon ได้เข้าพบอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  
ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เพ่ือหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้าง
หลักสูตรปริญญาเอกร่วมกัน  และเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 Professor Dr.Erik Nagel และ Professor 
Dr.Claus Schreier ได้เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีและ
ผู้แทนจากคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือเจรจาความร่วมมือเรื่องการจัดท าหลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ ณ 
โรงแรมเชอราตัน ริเวอร์ไซด์  

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ได้พิจารณารายละเอียดใน (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Institute of Management and Regional Economics (IBR), Lucerne 
University of Applied Sciences and Arts สมาพันธรัฐสวิสแล้ว มีความเห็นดังนี้  

1. เป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย 
2. ระดับของผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี 
3. ระดับของผู้ลงนามของ IBR คือ ผู้บริหารระดับสูงของ IBR  
4. ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับจากวันลงนามเป็นต้นไป 
5. ข้อตกลงมีก าหนด 5 ปี การปรับปรุงแก้ไขหรือการต่ออายุของข้อตกลงนี้สามารถท าได้โดย

ความยินยอมของทั้งสองฝ่าย เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
อย่างน้อย 6 เดือน 
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6. วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ คือ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและการวิจัย      
โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมส าคัญๆ ภายใต้ข้อตกลง ดังนี้ 

- การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัย 
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและวัสดุอุปกรณ์ 
- การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์/เอกสารทางวิชาการ 
- การจัดโครงการวิจัยร่วม 
- การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
- กิจกรรมอื่นๆ ที่สองมหาวิทยาลัยเห็นชอบร่วมกัน 

7. ข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ผูกพันด้านการเงินของอีกฝ่าย 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Institute of Management and Regional Economics (IBR), Lucerne 
University of Applied Sciences and Arts สมาพันธรัฐสวิส และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

University of Western Sydney (UWS) เครือรัฐออสเตรเลีย 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์จะท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ University 
of Western Sydney (UWS) เครือรัฐออสเตรเลีย เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและการวิจัย 
รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิชาการ นักศึกษา และวัสดุอุปกรณ์และข้อมูลทางวิชาการ ซึ่ง
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศกึษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระส าคัญข้อ 6 ขอบเขตความร่วมมือ 
และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และการจัดการเรียน
การสอนร่วมกันเพื่อให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย     

สืบเนื่องจากการที่อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะวิชา ส านัก และสถาบันที่
เข้าร่วมโครงการ “ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์” เดินทางไปศึกษาดู
งานและเจรจาความร่วมมือกับผู้บริหารของ UWS เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 และได้รับการต้อนรับจาก          
คณะผู้บริหารและผู้แทนของ UWS เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ              
การบริหารงานด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการหารืออย่า งไม่เป็น
ทางการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่าง UWS และมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งใน
เบื้องต้น UWS มีความสนใจจะท าข้อตกลงความร่วมมือในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อน และได้แจ้งว่า 
Prof. Dr.Willaim S. Price ผู้เชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยีของ UWS เดินทางมาประเทศไทยเป็นประจ า
สามารถบรรยายให้กับคณะวิชาที่สนใจได้ 
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 ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ได้พิจารณารายละเอียดใน (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Western Sydney (UWS) เครือรัฐออสเตรเลียแล้ว                   
มีความเห็นดังนี้  

1. เป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย 
2. ระดับของผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี 
3. ระดับของผู้ลงนามของ UWS คือ Vice-Chancellor and President 
4. ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับจากวันลงนามเป็นต้นไป 
5. ข้อตกลงมีก าหนด 5 ปี การปรับปรุงแก้ไข หรือ การต่ออายุของข้อตกลงนี้สามารถท าได้

โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน 

6. วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ คือ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและการวิจัย      
โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมส าคัญๆ ภายใต้ข้อตกลงดังนี้ 

- การพัฒนาโครงการวิจัยร่วม 
- การจัดประชุม/การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ  
- การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัย 
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
- การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์/ข้อมูลข่าวสาร 
- กิจกรรมอื่นๆ ที่สองมหาวิทยาลัยเห็นชอบร่วมกัน 

7. ในกรณีที่มีการยุติข้อตกลง โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ก าลังด าเนินการอยู่จะยังคง
ด าเนินการต่อไปจนกว่าโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ จะเสร็จสิ้นลง 

8. เพ่ือให้ข้อตกลงบรรลุวัตถุประสงค์ให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ประสานงานรับผิดชอบ
การบริหารจัดการและพัฒนากิจกรรมความร่วมมือต่างๆ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Western Sydney (UWS) เครือรัฐออสเตรเลีย และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีการศึกษา 2556 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2557 
และรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2556 และส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายใน (สกอ.) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ า         
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ปีการศึกษา 2557 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 
2556 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป นั้น 

 ในการนี้ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอพิจารณาผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี

การศึกษา 2556  
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2557 
3. แผ่นซีดีรอมบันทึกข้อมูลรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2556  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2556 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2557 และรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2556 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.6 (ร่าง) ปฏิทินและ (ร่าง) แผนปฏิทินปฏิบัติการการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. 

และคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือให้การด าเนินงานการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 
พ.ศ.  2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง งานการประชุมได้จัดท า (ร่ าง) ปฏิทินและ                 
(ร่าง) แผนปฏิทินปฏิบัติการการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2558 
เสนอที่ประชุมพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินและ (ร่าง) แผนปฏิทิน
ปฏิบัติการการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2558 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.7 การเสนอชื่อผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้ มีอุปการคุณ และผู้ท าชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพิ่มเติม) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้ ให้ความ
เห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรตามที่        
คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ เสนอมาจ านวน 48 ราย เพ่ือรับของที่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากรในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 นั้น 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอชื่อบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ 
และผู้ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่
คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ เสนอมาให้เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ท าชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพ่ิมเติม) รวม 7 ราย ดังนี้ 

ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ จ านวน 4 ราย 
1. Siam Piwat Group 
2. TTF International Co.,Ltd 
3. บริษัท ไฮเออร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
4. นายณรงค์  โชควัฒนา 

ประเภทผู้ท าชื่อเสียง จ านวน 3 ราย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช 
2. ศาสตราจารย์อนันต์ชัย  เลาหะพันธุ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ
และผู้ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพ่ิมเติม) จ านวน 6 ราย เพ่ือรับของที่ระลึกในวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557  
 ทั้งนี้ บุคคลผู้ท าชื่อเสียงในรายที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ขอถอนตัวจากการ
รับของที่ระลึกดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.8 บัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิชา  
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2557 ได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินคงเหลือจากการด าเนินงานของ        
คณะวิชาต่างๆ ที่มีการบริหารจัดการในลักษณะโครงการพิเศษ ซึ่งมีเม็ดเงินคงเหลืออยู่ที่คณะวิชาต่างๆ ในบัญชี
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิชา นั้น 
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ในการนี้ กองคลังได้รายงานผลการเปลี่ยนชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิชา ดังนี้ 
1. คณะวิชาที่ด าเนินการเปลี่ยนชื่อบัญชีเรียบร้อยแล้ว จ านวน 6 คณะวิชา ได้แก่ 

- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะดุริยางคศาสตร์ 
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. คณะวิชาที่มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีและยังด าเนินการไม่ครบถ้วน จ านวน 3 คณะวิชา ได้แก่ 
- คณะศึกษาศาสตร์ 
- คณะเภสัชศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. คณะวิชาที่แจ้งเปลี่ยนชื่อบัญชีในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 2 คณะวิชา ได้แก่ 
- คณะอักษรศาสตร์ 
- วิทยาลัยนานาชาติ 

4. คณะวิชาที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 3 คณะวิชา ได้แก่ 
- คณะโบราณคดี 
- คณะมัณฑนศิลป์ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2557 ได้ติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าวแล้ว และให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิชา โดย
ขอให้คณะวิชาที่ยังด าเนินการไม่เรียบร้อยหรือยังไม่ได้ด าเนินการ เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 
            
ปิดประชุมเวลา 12.55 น. 
 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ได้รับรองตามท่ีได้แก้ไขแล้ว 


