
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 20/2557

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานท่ีประชุม
2. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
6. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
7. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
8. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
9. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

10. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี
11. ผศ.เอกพงษ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป
12. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
13. รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
14. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
15. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
16. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี
3. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
4. ผศ.ดร.สมชาย สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร
5. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร คณบดีคณะศึกษาศาสตร
6. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
7. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร
8. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

10. ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
11. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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13. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
14. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต รักษาราชการแทนประธานสภาคณาจารย

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธกิารบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.00 น.
เม่ือสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 19/2557

เม่ือวันอังคารท่ี 30 กันยายน 2557

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 19/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 30 กันยายน 2557

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบจํานวน 5 เรื่อง ดังตอไปนี้
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับอาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ท่ีไดรับแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการหอศิลป
2. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะวิชา/หนวยงานท่ีไดรวมดําเนินงานและจัดกิจกรรมตางๆ

ในงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2557 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2557 ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี

3. คณะโบราณคดีขอเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัยรวมแสดงความยินดีกับหมอมหลวงปนัดดา
ดิศกุล ท่ีไดรับตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีท่ี 16
ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. เปนตนไป ณ สํานักนายกรัฐมนตรี
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4. ผูบริหารมหาวิทยาลัยเขาพบนายวีระ โรจนพจนรัตน เม่ือวันศุกรท่ี 10 ตุลาคม 2557 ณ
กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือแสดงความยินดท่ีีไดรับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม

5. มหาวิทยาลัยไดรับพระราชทานผาพระกฐินท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานใหนําไปถวายแดพระภิกษุสงฆท่ีจําพรรษา ณ พระอารามหลวง
วัดมหาธาตุวรวิหาร ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันศุกรท่ี 17 ตุลาคม 2557 ประธานจึงขอ
อนุโมทนาบุญและขอเชิญคณะวิชา/หนวยงานรวมเปนเจาภาพในการถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ประจําป 2557 โดยทําบุญมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือจะไดรวบรวมเงินทําบุญมอบใหวัดตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบท้ัง 5 เรื่อง

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซ่ึงมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ระเบียบวาระท่ี 2.4.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย

ปการศึกษา 2556 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 912 205 Principles of Management ของนักศึกษา
จํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติครั้งท่ี 11/2557 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 22 กันยายน 2557

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.4.2 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 13/2545 เม่ือวันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความเห็นชอบ

การปรับปรุงข้ันตอนการเสนอหลักสูตรใหม โดยใหกองบริการการศึกษาจัดทําคําสั่งรายชื่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรและรายงานใหท่ีประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น

บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงานใหท่ีประชุมคณบดีทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรตางๆ ในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2557 ดังนี้
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คําสั่งท่ี หลักสูตร คณะวิชา
จํานวน

อนุกรรมการ
(คน)

หมายเหตุ

1351/2557
ลงวันท่ี 20
สิงหาคม

พ.ศ. 2557

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดการจัดงาน
และกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตร
นานาชาต/ิหลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

วิทยาลัยนานาชาติ 7

1401/2557
ลงวันท่ี 29
สิงหาคม

พ.ศ. 2557

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)

บัณฑิตวิทยาลัย 5

1405/2557
ลงวันท่ี 29
สิงหาคม

พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตร
นานาชาต/ิหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558)

บัณฑิตวิทยาลัย 5

1415/2557
ลงวันท่ี 3
กันยายน

พ.ศ. 2557

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)

บัณฑิตวิทยาลัย 6

1471/2557
ลงวันท่ี 15
กันยายน

พ.ศ. 2557

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการออกแบบ (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2558)

บัณฑิตวิทยาลัย 9

1474/2557
ลงวันท่ี 16
กันยายน

พ.ศ. 2557

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)

บัณฑิตวิทยาลัย 7

1513/2557
ลงวันท่ี 22
กันยายน

พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

บัณฑิตวิทยาลัย 7

1514/2557
ลงวันท่ี 22
กันยายน

พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต
สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

บัณฑิตวิทยาลัย 4
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คําสั่งท่ี หลักสูตร คณะวิชา
จํานวน

อนุกรรมการ
(คน)

หมายเหตุ

1515/2557
ลงวันท่ี 22
กันยายน

พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

บัณฑิตวิทยาลัย 4

1547/2557
ลงวันท่ี 26
กันยายน

พ.ศ. 2557

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร
นานาชาต/ิหลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

บัณฑิตวิทยาลัย 5

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 2.5.1 การมอบรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูผูไดรับรางวัลและสรางช่ือเสียงใหกับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองแผนงานไดรับอนุมัติใหจัดทําโครงการรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูผูไดรับรางวัล

และสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ ยกยองเชิดชูเกียรติ และเผยแพร
ชื่อเสียงใหกับสภามหาวิทยาลัยและประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับทราบ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2555 จนถึงปจจุบัน นั้น

เนื่องจากมีผูไดรับรางวัลเกียรติบัตรเปนจํานวนมาก ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยมีระยะเวลา
ในการประชุมจํากัด มหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้

1. การมอบรางวัลเกียรติบัตรโดยนายกสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
มีหลักเกณฑ ดังนี้

1.1 อาจารย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ท่ีไดรับรางวัลสูงสุดจากหนวยงานภายนอกในการแขงขัน การประกวด การนําเสนอระดับชาติและระดับ
นานาชาติ หรือสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยระดับชาติและระดับนานาชาติ

1.2 นักศึกษาเกาและนักศึกษาปจจุบันท่ีไดรับรางวัลสูงสุดจากหนวยงานภายนอก
ในการแขงขัน การประกวด การนําเสนอระดับนานาชาติ หรือสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ

2. การมอบรางวัลเกียรติบัตรโดยอธิการบดีในการประชุมคณบดี มีหลักเกณฑ ดังนี้
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2.1 อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับรางวัลสูงสุดจากหนวยงานภายนอก
ในการแขงขัน การประกวด การนําเสนอในระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับมหาวิทยาลัย หรือสรางชื่อเสียง
ใหกับมหาวิทยาลัยในระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับมหาวิทยาลัย

2.2 นักศึกษาเกาและนักศึกษาปจจุบันท่ีไดรับรางวัลสูงสุดจากหนวยงานภายนอก ในการ
แขงขัน การประกวด การนําเสนอในระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับมหาวิทยาลัย หรือ
สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยในระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับมหาวิทยาลัย

อนึ่ง  การมอบรางวัลเกียรติบัตรในการประชุมคณบดี กําหนดใหผูเขารับรางวัลเกียรติบัตร
ท่ีศึกษาหรือทํางานอยู ณ วังทาพระ–ตลิ่งชัน เดินทางมารับรางวัลเกียรติบัตรในการประชุมคณบดี
ณ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และผู เขารับรางวัลเกียรติบัตรท่ีศึกษาและทํางานอยู ณ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร–วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เดินทางมารับรางวัลเกียรติบัตรในการประชุมคณบดี
ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  ท้ังนี้ กองแผนงานจะจัดทํารายชื่อผู ไดรับรางวัลเ กียรติบัตร
เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาและรองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษาหารือรวมกันเก่ียวกับการมอบรางวัลเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษาเกาและนักศึกษาปจจุบัน
ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม รวมถึงพิจารณากําหนดจํานวนครั้งในการมอบรางวัลเกียรติบัตร
โดยอธิการบดีในการประชุมคณบดีเปนรายปใหชัดเจน

อนึ่ง ท่ีประชุมไดมอบหมายเพ่ิมเติมใหรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมดําเนินการเก่ียวกับ
การมอบเหรียญท่ีระลึกศาสตราจารยศิลป พีระศรี ใหแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิท่ีครบ
วาระการดํารงตําแหนง โดยอาจพิจารณารวมถึงคณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก ท่ีครบวาระการดํารง
ตําแหนงดวย

ระเบียบวาระท่ี 2.5.2 รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ของคณะวิชา/หนวยงาน

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 16/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 19 สิงหาคม 2557 ไดมอบหมายให

งานสารบรรณจัดทํารายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/
หนวยงาน เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณบดีทราบทุกเดือน นั้น

ในการนี้  งานสารบรรณได รายงานการเข าใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน ประจําเดือนกันยายน 2557

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอขอบคุณคณะวิชา/หนวยงานท่ีใหความรวมมือในการเขาใชงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ท้ังนี้ ขอใหคณบดีคณะวิชา/ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก
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กําชับใหบุคลากรผู รับผิดชอบของคณะวิชา/หนวยงานเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-Document) อยางสมํ่าเสมอ

ระเบียบวาระท่ี 2.5.3 การดําเนินงานเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2557

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายปรับปรุงระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวยการประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ซึ่งจะ
เริ่มใชในการประเมินผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 นั้น

ในการนี้ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2557 ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
จึงไดจัดโครงการ ดังนี้

1. โครงการนํารองเพ่ือเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยตัวบงชี้ใหมของ สกอ. ประกอบดวย 3 คณะวิชานํารอง ไดแก คณะโบราณคดี คณะเภสัชศาสตร และ
คณะดุริยางคศาสตร ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 ตุลาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจในการ
จัดเตรียมขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน รวมกันพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมกัน

2. โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจ ตัวชี้วัดดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ในวันจันทร ท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30–16.30 น. ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้

2.1 เพ่ือสรางความรู  ความเขาใจเก่ียวกับตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 แกบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2.2 เพ่ือเปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู/ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 รวมกันระหวางสมาชิก
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา

2.3 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมสําหรับรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2557 ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ขอเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัย อาจารยประจําหลักสูตรและผูประสานงาน/
ผูรับผิดชอบดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/หนวยงาน และผูสนใจเขารวมโครงการดังกลาว

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 หลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป

พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2551

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป

พ.ศ. 2551 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาใหมเพ่ิม ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก กลุมวิชาเลือก
จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 513 462 การจัดการและถายทอดความรูทางเคมี 2(2-0-4)

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.พรทรัพย พรสวัสดิ์* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กลศ พัฒนะรพีเลิศ*
2. อาจารย ดร.นัยนรัตน กันยะมี 2. อาจารย ดร.นัยนรัตน กันยะมี*
3. อาจารยวรรณภา พนิตสุภากมล* 3. อาจารยวรรณภา พนิตสุภากมล
4. อาจารยธนิญฐอร หาวสุด 4. อาจารย ดร.สิทธิเศรษฐ พลเวียง
5. อาจารย ดร.มาลินี ชัยยะ 5. อาจารย ดร.ภาสวรรณ นพแกว
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2551 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงการรับเขา
ศึกษา จาก “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีเขาใจภาษาไทย” เปน “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ตางประเทศ”

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.4 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับ
ป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงการรับเขา
ศึกษา จาก “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีเขาใจภาษาไทย” เปน “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ตางประเทศ”

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.5 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป
พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงการรับเขาศึกษา
จาก “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีเขาใจภาษาไทย” เปน “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ตางประเทศ”

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.6 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงการรับเขา
ศึกษา จาก “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีเขาใจภาษาไทย” เปน “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ตางประเทศ”

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ.
2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

เภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงการรับเขาศึกษา จาก
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“รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีเขาใจภาษาไทย” เปน “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ตางประเทศ”

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป
พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

ทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงการรับเขาศึกษา
จาก “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีเขาใจภาษาไทย” เปน “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ตางประเทศ”

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.9 หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการ
บริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
การรับเขาศึกษา จาก “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีเขาใจภาษาไทย” เปน “รับนักศึกษาไทย
และนักศึกษาตางประเทศ”

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบรหิาร ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.11 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุศยา ปลั่งพงษพันธ*
2. อาจารย ดร.เนาวรัตน มีจันทร* 2. อาจารย ดร.เนาวรัตน มีจันทร*
3. ผูชวยศาสตราจารย สุพจน บุรพกุศลศรี 3. ผูชวยศาสตราจารย สุพจน บุรพกุศลศรี
4. อาจารย ดร.ศศิประภา หิริโอตป 4. รองศาสตราจารยวัฒนา เกาศัลย
5. อาจารย ดร.ประหยัด แสงงาม 5. รองศาสตราจารย ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 11/2557 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบภายใน ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.12 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับ
ป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารยชัยณรงค อริยะประเสริฐ* 1. ผูชวยศาสตราจารยชัยณรงค อริยะประเสริฐ*
2. อาจารยวราพร กฤษณมิษ* 2. อาจารยธัชวิทย สีบุญเรือง
3. อาจารยไพบูลย จิรประเสริฐกุล* 3. อาจารยไพบูลย จิรประเสริฐกุล*
4. อาจารยกศิตินทร ชุมวรานนท 4. อาจารยกศิตินทร ชุมวรานนท
5. อาจารยณัฐรฐนนท ทองสุทธิพีรภาส 5. อาจารยณัฐรฐนนท ทองสุทธิพีรภาส*

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน* 1. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกพรหม สุคนธพันธุ* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกพรหม สุคนธพันธุ*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมวรรณ เผือกผอง* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมวรรณ เผือกผอง*
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันดี ญาณไพศาล* 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันดี ญาณไพศาล*
5. รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง* 5. อาจารย ดร.ปยะนุช จงสมัคร*
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.13 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภค
ดานสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.14 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการ
บริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.วารณี บุญชวยเหลือ* 1. อาจารย ดร.วารณี บุญชวยเหลือ*
2. อาจารย ดร.เยาวลักษณ อํ่ารําไพ* 2. อาจารย ดร.เยาวลักษณ อํ่ารําไพ*
3. รองศาสตราจารยลาวัลย ศรีพงษ* 3. รองศาสตราจารยลาวัลย ศรีพงษ*
4. อาจารยสุวิดา ตั้งตระกูลธรรม 4. รองศาสตราจารยระพีพรรณ ฉลองสุข
5. อาจารย ดร.ภานุพัฒน พุมพฤกษ 5. อาจารย ดร.ภานุพัฒน พุมพฤกษ
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.15 หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการ
บริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผกามาศ ไมตรีมิตร* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผกามาศ ไมตรีมิตร*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐิญา คาผล* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐิญา คาผล*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร ต ศรีวงษ* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร ต ศรีวงษ*
4. รองศาสตราจารย ดร.ศรีสมบัติ นวนพรัตนสกุล 4. รองศาสตราจารย ดร.ศรีสมบัติ นวนพรัตนสกุล
5. อาจารย ดร.ทิพาพร พงษเมษา 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผกามาศ ไมตรีมิตร* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผกามาศ ไมตรีมิตร*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐิญา คาผล* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐิญา คาผล*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร ต ศรีวงษ* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร ต ศรีวงษ*
4. รองศาสตราจารย ดร.ศรีสมบัติ นวนพรัตนสกุล 4. รองศาสตราจารย ดร.ศรีสมบัติ นวนพรัตนสกุล
5. อาจารย ดร.ทิพาพร พงษเมษา 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย* 1. รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย*
2. รองศาสตราจารย ดร.มนัส แซดาน* 2. อาจารย ดร.บดินทร ดํารงศักดิ*์
3. อาจารย ดร.สุมามาลย บรรเทิง* 3. อาจารย ดร.สุมามาลย บรรเทิง*
4. รองศาสตราจารยกําชัย ตรีชัยรัศมี 4. อาจารย ดร.รุงรัตน วัดตาล
5. อาจารย ดร.อิสระ มะศิริ 5. อาจารย ดร.อิสระ มะศิริ

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย* 1. รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย*
2. อาจารย ดร.อิสระ มะศิร*ิ 2. อาจารย ดร.อิสระ มะศิร*ิ
3. อาจารย ดร.สุมามาลย บรรเทิง* 3. อาจารย ดร.สุมามาลย บรรเทิง*
4. อาจารย ดร.รุงรัตน วัดตาล 4. อาจารย ดร.รุงรัตน วัดตาล
5. รองศาสตราจารย ดร.มนัส แซดาน 5. อาจารย ดร.บดินทร ดํารงศักดิ์
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โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย* 1. อาจารย ดร.ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย*
2. อาจารย ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต* 2. อาจารย ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต*
3. อาจารย ดร.พัฒนาวิศว สวางลาภ* 3. อาจารย ดร.พัฒนาวิศว สวางลาภ*
4. อาจารย ดร.สุมนมาลย จันทรเอ่ียม 4. อาจารย ดร.สุมนมาลย จันทรเอ่ียม
5. อาจารยหิรัญรัตน สุวรรณนที 5. อาจารย ดร.ภาณุพันธ ลิมปชยาพร
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.1 การสอบและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพไดรับอนุมัติใหดําเนินการจัดการสอบและ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ โดยการรับตรง ตั้งแตปการศึกษา 2545
เปนตนมา นั้น

ในการนี้ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคเสนอขออนุมัติดําเนินการจัดการ
สอบและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2558 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558 โดยมีวิธีการดังนี้

1. การจัดการสอบและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 โดยกําหนดรับนักศึกษาตามโครงการจํานวน 120 คน
แบงวิธีการรับออกเปน 2 กลุม คือ

กลุมท่ี 1 การคัดเลือก จํานวน 45 คน
 โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ จํานวนรับประมาณ 25 คน
 โครงการนักเรียนผูมีประวัติดีเดนทางศิลปะ จํานวนรับประมาณ 20 คน

กลุมท่ี 2 การสอบตรง จํานวน 75 คน
 ประเภทท่ัวไปทุกกลุมวิชาเอก จํานวนรับประมาณ 55 คน
 ประเภทท่ัวไป กลุมวิชาเอกทฤษฎีศิลป จํานวนรับประมาณ 10 คน
 ประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก จํานวนรับประมาณ 10 คน

2. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพจัดการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดราชบพิธ
ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ จํานวน 4 รายวิชา ประกอบดวย

 วิชาวาดเสน
 วิชาสรางสรรค
 วิชาองคประกอบศิลป
 วิชาความรูท่ัวไป

3. กําหนดวันเวลาสอบในวันท่ี 21-22 กุมภาพันธ 2558 และประกาศผลสอบในวันท่ี 23
มีนาคม 2558

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการสอบและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 ตามท่ี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพเสนอ ท้ังนี้ ขอใหคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
พิจารณาเรื่องการมอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาดวย
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งท่ี 7/2557 เม่ือวันพุธท่ี 9 กรกฎาคม 2557

ไดใหความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2557 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ซึ่งมหาวิทยาลัยไดนําสงขอบังคับดังกลาวใหแก
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และไดรับแจงจากสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีวา ขอบังคับดังกลาวมิไดมีสภาพเปนกฎอันมีผลบังคับเปนการท่ัวไปตอเอกชน และมิไดมีกฎหมาย
เฉพาะกําหนดใหตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกอบกับขอบังคับเก่ียวกับเรื่องนี้ฉบับกอนก็มิไดเคยลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงไมจําเปนตองยึดโยงกับการตองสงไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น

กองนิติการมีความเห็นวา เม่ือขอบังคับดังกลาวไมสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทําใหขอบังคับนี้ไมสามารถมีผลใชบังคับได ดังนั้น เห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมเฉพาะสวนของวันท่ีขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยมีผลใชบังคับ โดยใหขอบังคับดังกลาวมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศเปนตนไป จึงเสนอพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. ....

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ    และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนและ
คาใชจายในการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2555 ไดใหความ

เห็นชอบโครงการพัฒนาการสอบภาษาอังกฤษใหเปนมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการตั้งแต
ปการศึกษา 2555-2556 และเสร็จสิ้นโครงการแลว โดยดําเนินการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
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ปการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดดําเนินโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องโดยกําหนดจัดสอบท้ังหมด
จํานวน 5 ครั้ง นั้น

เพ่ือใหการดําเนินโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนและคาใชจายในการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานใน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยครั้งท่ี 9/2557 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2557

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาตอบแทนและคาใชจายในการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 วาระลับ
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ

Kingston University Higher Education Corporation สหราชอาณาจักร

สรุปเรื่อง
ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Kingston

University Higher Education Corporation สหราชอาณาจักร เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางดานการศึกษา
และวิชาการ รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิชาการ นักศึกษา วัสดุอุปกรณ และขอมูลทาง
วิชาการ ซึ่งสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 ขอบเขตความ
รวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา และการจัด
การเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม ท้ังนี้  จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธไดพิจารณารายละเอียดใน (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Kingston University Higher Education Corporation สหราชอาณาจักรแลว
มีความเห็นดังนี้

1. เปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย
2. ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี
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3. ระดับของผูลงนามของ Kingston University Higher Education Corporation คือ
ผูบริหารระดับสูงของ KU

4. ขอตกลงนี้มีผลบังคับใชนับจากวันลงนามเปนตนไป
5. ขอตกลงมีกําหนด 5 ป การปรับปรุงแกไข หรือ การตออายุของขอตกลงนี้สามารถทําได

โดยความยินยอมของท้ังสองฝาย เวนแตฝายหนึ่งฝายใดจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งตองแจงเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนาอยางนอย 6 เดือน

6. วัตถุประสงคของความรวมมือ คือ สงเสริมความกาวหนาทางดานการศึกษาและการวิจัย
โดยเนนสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการตลาด ซึ่งท้ังสองมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมสําคัญๆ ภายใต
ขอตกลง ดังนี้

6.1 การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา รวมท้ังการศึกษาตอและการฝกงาน
6.2 การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและวัสดุอุปกรณ
6.3 การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ/เอกสารทางวิชาการ
6.4 การจัดโครงการวิจัยรวม
6.5 การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
6.6 โครงการฝกอบรมระยะสั้นหรือกิจกรรมดานวฒันธรรม
6.7 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสองมหาวิทยาลัยเห็นชอบรวมกันและจะมีการทําขอตกลงฉบับยอย

เปนลายลักษณอักษร ภายหลังจากไดหารือรวมกันแลว
7. การดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาและสิทธิบัตรท่ีเกิดจากงานวิจัยรวม ใหปฏิบัติตาม

ระเบียบขอบังคับและกฎหมายของแตละสถาบันท่ีบุคลากรหรือนักศึกษาสังกัด โดยท้ังสองสถาบันตองมีขอตกลง
รวมกันและจัดทําเอกสารยืนยันสิทธิในการเปนเจาของในแตละกรณี

8. แตละฝายตางรับผิดชอบดานการเงินของตนเองในการทํากิจกรรมตางรวมกัน  และอาจหา
แหลงทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก

9. บันทึกนี้เปนเพียงการแสดงความเขาใจระหวางสองสถาบัน และไมไดเปนเอกสารท่ีสราง
ขอผูกพันใดๆ ในทางกฎหมาย จะนําไปใชบังคับคดีใดๆ ในศาลมิได เม่ือตกลงกันวาจะดําเนินกิจกรรมใดๆ
อยางเปนรูปธรรมตามท่ีบันทึกนี้กลาวถึงไว ก็จะตองจัดทําขอตกลงตางหากเปนลายลักษณอักษรและมีการ
ลงนามรบัรอง ซึ่งจะมีผลบังคับในทางกฎหมายระหวางท้ังสองสถาบัน

10. บันทึกความเขาใจนี้จะไมสรางพันธะใดๆ ท้ังสิ้นระหวางสถาบันท้ังสอง เชน ความเปน
หุนสวน หรือการรวมดําเนินธุรกิจ หรือการจางงาน หรือสรางความสัมพันธแบบนายจาง-ลูกจาง หรือ
ความสัมพันธแบบเจาของ-ตัวแทน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Kingston University สหราชอาณาจักร โดยใหตรวจสอบวา
Kingston University Higher Education Corporation ซึ่งมหาวิทยาลัยจะลงนามรวมมือดวยนั้น
เปนองคกรเดียวกัน หรือมีความสัมพันธในลักษณะใดกับ Kingston University กอนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

อนึ่ง ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยท้ังสองเห็นรวมกันในการจัดทําหลักสูตร Double Degree
ใหวิทยาลัยนานาชาติพิจารณาระบุรายละเอียดของเงื่อนไขท่ี Kingston University จะรับนักศึกษาไทยเพ่ือไป
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ศึกษารับปริญญาในประเทศอังกฤษ รวมท้ังคาใชจาย (คาธรรมเนียมและคาครองชีพ) เพ่ือใหเปนท่ีรับทราบ
ท่ัวกันกอนเปดดําเนินการหลักสูตรดวย

ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
ESC Rennes School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส

สรุปเรื่อง
ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ ESC Rennes

School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพ่ือใหเกิดความรวมมือดานการเรียนการสอน และงานวิจัยระหวาง
บุคลากรท้ัง 2 สถาบัน รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิชาการ นักศึกษา วัสดุอุปกรณ และขอมูล
ทางวิชาการ ซึ่งสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 ขอบเขต
ความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม ท้ังนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติจะเปดหลักสูตรใหม คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด
การจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปการศึกษา 2558 ซึ่งจะรวมมือกับ ESC Rennes
School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส นักศึกษาชั้นปท่ี 4 สามารถเลือกศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพ่ือรับปริญญาจากมหาวิทยาศิลปากรเพียงแหงเดียว หรือเลือกศึกษาตอท่ี ESC Rennes เพ่ือรับปริญญาจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากรและ ESC Rennes โดยมุงเนนท่ีจะสรางบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานการ
บริหารการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ  เพ่ือใหบุคลากรท่ีจะประกอบวิชาชีพดานนี้เขาใจถึง
ความแตกตางทางวัฒนธรรม รวมถึงความเหมาะสมในการนํากิจกรรมทางวัฒนธรรมและสันทนาการมาใชเปน
สวนหนึ่งของการสื่อสารทางการตลาดและกิจกรรมตางๆ  อีกท้ังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 จะทํา
ใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา แรงงานและบริการตางๆ วิทยาลัยนานาชาติไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว
จึงไดพัฒนาหลักสูตรนี้เพ่ือใหสอดคลองความตองการของสังคม

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธไดพิจารณารายละเอียดใน (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ ESC Rennes School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศสแลว มีความเห็น
ดังนี้

การทําความรวมมือครั้งนี้จะประกอบดวยขอตกลง 2 ฉบับ คือ
1. Memorandum of Understanding

1.1 เปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย
1.2 ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี
1.3 ระดับของผูลงนามของ ESC Rennes School of Business คือ ผูบริหารระดับสูง

ของ ESC
1.4 ขอตกลงนี้มีผลบังคับใชนับจากวันลงนามเปนตนไป
1.5 ขอตกลงมีกําหนด 5 ป การปรับปรุงแกไข หรือ การตออายุของขอตกลงนี้สามารถ

ทําไดโดยความยินยอมของท้ังสองฝาย เวนแตฝายหนึ่งฝายใดจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งตองแจงเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนาอยางนอย 6 เดือน
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1.6 วัตถุประสงคของความรวมมือ คือ สงเสริมความกาวหนาทางดานการศึกษาและ
การวิจัย โดยท้ังสองมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมสําคัญๆ ภายใตขอตกลง ดังนี้

1.6.1 การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักวิจัย
1.6.2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
1.6.3 การสอนหรือการเปนท่ีปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตร Double Degree และ

โครงการแลกเปลี่ยนตางๆ
1.6.4 การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและวัสดุอุปกรณ
1.6.5 การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ/เอกสารทางวิชาการ
1.6.6 การจัดโครงการวิจัยรวม
1.6.7 การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
1.6.8 โครงการฝกอบรมระยะสั้นหรือกิจกรรมดานวัฒนธรรม
1.6.9 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสองมหาวิทยาลัยเห็นชอบรวมกัน

1.7 แตละฝายตางรับผิดชอบดานการเงินของตนเอง
2. Memorandum of Agreement on Student Exchange ขอตกลงฉบับนี้เปนขอตกลง

ยอยท่ีระบุรายละเอียดเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จะอยูภายใตบันทึกความเขาใจ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
2.1 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาจะมีการแลกเปลี่ยน 4 คน/ภาคการศึกษา กําหนดให

การแลกเปลี่ยนสามารถถายโอนหนวยกิตได และไมตองชําระอัตราคาธรรมเนยีมทางการศึกษา
2.1.1 นักศึกษาจาก ESC Rennes

- นักศึกษา 4 คน ซึ่งเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 2 จากโปรแกรม Programme
Grande Ecole second year – PGE 2 หรือนักศึกษาชั้นปท่ี 3 จากโปรแกรม International Bachelor
Programme in Management third year – IBPM 3 ในระดับปริญญาตรีจะมาแลกเปลี่ยนท่ีวิทยาลัย
นานาชาติเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมาเรียนในภาคการศึกษาตน (เดือนสิงหาคม – ธันวาคม) หรือ
ภาคการศึกษาปลาย (เดือนมกราคม – พฤษภาคม) เลือกวิชาดานการจัดการ 4 – 5 รายวิชา ตามท่ีวิทยาลัย
นานาชาติเปดสอนเปนภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา  นักศึกษาจาก ESC Rennes
จะไดรับจํานวนหนวยกิต 24 ECTS  (10 – 12 หนวยกิตของวิทยาลัยนานาชาติ)

- นักศึกษาจาก ESC Rennes อาจลงเรียนวิชาวัฒนธรรมหรือภาษาเพ่ิมเติม
แตรายวิชานี้จะไมนํามาคิดคํานวณหนวยกิต

2.1.2 นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ
- ทางเลือกท่ี 1 จํานวนนักศึกษา 0– 4 คน ในระดับปริญญาตรีจากหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ หรือหลักสูตรท่ีเก่ียวของ ซึ่งได
ศึกษาท่ีวิทยาลัยนานาชาติมา 3 ป แลวจะไปแลกเปลี่ยนท่ี ESC Rennes 1 ภาคการศึกษา  ชวงภาคการศึกษาตน
(เดือนกันยายน - มกราคม) หรือชวงภาคการศึกษาปลาย (เดือนมกราคม – พฤษภาคม) เขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษา โดยไมตองชําระอัตราคาธรรมเนียมทางการศึกษาและสามารถถายโอนหนวยกิตได

- ทางเลือกท่ี 2 โครงการภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน วิทยาลัยนานาชาติ
อาจจะสงนักศึกษาเขารวมโครงการภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน Summer Programme ท่ี ESC Rennes
จํานวนสูงสุดไมเกิน 12 คน (นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 คน ในภาคการศึกษาปกติ เทียบเทากับนักศึกษา 3 คน
ในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน)

2.1.3 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในแตละภาคการศึกษากําหนดใหแตละฝายสง
นักศึกษาแลกเปลี่ยนได 4 คน
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2.2 Double Degree นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติจะสามารถสําเร็จการศึกษาไดรับ
ปริญญาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและ ESC Rennes

2.2.1 Dual Bachelor Degree under a 3+1 model นักศึกษาจากวิทยาลัย
นานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ หลังจากป 3
สามารถไปเรียนตอปสุดทายท่ี ESC Rennes หลักสูตร International Bachelor Programme in
Management third year – IBPM 3 (เริ่มเดือนกันยายนของปการศึกษา) เพ่ือรับปริญญาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและของ ESC Rennes

2.2.2 Dual Master Degree under a 1+1 model นักศึกษาจากวิทยาลัย
นานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา หลังจากเรียนป 1 สามารถไปเรียนตอปท่ี 2 ท่ี ESC Rennes หลักสูตร Master
of Arts in International Business (MAIB) เพ่ือรับปริญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและของ ESC Rennes
ท้ังนี้ ไมจํากัดจํานวนนักศึกษา โดยนักศึกษาจะตองชําระอัตราคาธรรมเนียมทางการศึกษาและอ่ืนๆ
ซึ่งเปนไปตามเกณฑการรับสมัครของ ESC Rennes

2.2.3 จํานวนนักศึกษา กําหนดใหนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ จํานวนไมเกิน 60 คน ลงทะเบียน
และศึกษาท่ี ESC Rennes หลักสูตร IBPM 3 โดยชําระอัตราคาธรรมเนียมทางการศึกษาและอ่ืนๆ ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑการรับสมัครของ ESC Rennes

นักศึกษาท่ีเขารวมจะสามารถถายโอนหนวยกิต โดยแตละฝายพิจารณาการรับและถายโอน
หนวยกิตของนักศึกษา จํานวนหนวยกิตและผลการเรียนจะบันทึกไว ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งเพ่ือใหสําเร็จการศึกษา
ตามระบบของแตละฝาย

การประสานงานความรวมมือภายใตบันทึกความเขาใจฉบับนี้  โดยผานความเห็นชอบจาก
Dean ของ ESC Rennes และผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ท้ังนี้ งานวิเทศสัมพันธมีความเห็นเพ่ิมเติมวา การทําความรวมมือกับ ESC Rennes จะเปน
ประโยชนตอวิทยาลัยนานาชาติ ในการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา รวมท้ังการจัดทําหลักสูตรรวมกัน
การถายโอนหนวยกิต โดย ESC Rennes ใชระบบ ECTS ซึ่งเปนท่ียอมรับของกลุมประเทศแถบยุโรป
การเทียบโอนรายวิชาและการถายโอนหนวยกิตจะเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหเกิดการยอมรับในมาตรฐานการจัด
การเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ ESC Rennes School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ท้ังนี้ ในสวนของการจัดทําหลักสูตร Double Degree Corperation ท่ีระบุใน
Memorandum of Agreement on Student Exchange กับสถาบันดังกลาว ใหวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา
เพ่ิมเติมรายละเอียดเรื่องเงื่อนไขการรับนักศึกษาไทยเพ่ือศึกษารับปริญญาท่ีประเทศฝรั่งเศส (Entry
Requirement และ Degree Students Admission Procedure) รวมท้ังคาใชจายในกรณีดังกลาว
ใหรับทราบท่ัวกันกอนเปดดําเนินการหลักสูตรดวย



25

ระเบียบวาระท่ี 4.5.3 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศ (Hunkuk University of
Foreign Studies) สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 16/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 19 สิงหาคม 2557 และมติท่ีประชุม

สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 9/2557 เม่ือวันพุธท่ี 10 กันยายน 2557 ไดใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศ
(Hunkuk University of Foreign Studies) สาธารณรัฐเกาหลี นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศประสงคขอแกไขเพ่ิมเติม
รายละเอียดในขอตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยไดผานการพิจารณาจากงานวิเทศสัมพันธแลว ดังนี้

1. นักศึกษาแลกเปลี่ยนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี (Korean
Language) ไดดี (ขอ 1)

2. การลงทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะ “นักศึกษาแลกเปลี่ยน” (ขอ 2)
3. ระยะเวลาแลกเปลี่ยนนักศึกษา  เปน “1 ภาคการศึกษาหรือ 1 ปการศึกษา” (ขอ 3)
4. จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน  จาก “จํานวน 3 คนในชวงเวลาใด” เปน “ภายใตขอตกลง

ฉบับนี้ แตละฝายสามารถรับหรือสงนักศึกษา จํานวนไมเกิน 3 คน ตอ 1 ปการศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1
คน ท่ีมีระยะเวลาแลกเปลี่ยน 1 ปการศึกษา จะเทากับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 2 คน ท่ีมีระยะเวลาแลกเปลี่ยน 1
ภาคการศึกษา” (ขอ 5)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศ (Hunkuk University of Foreign
Studies) สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.5.4 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ National Museum Institute (New Delhi) สาธารณรัฐอินเดีย

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ National Museum

Institute (New Delhi) สาธารณรัฐอินเดีย เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางดานวิชาการและวิจัยในสาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี โดยเปนขอตกลงระดับคณะวิชา ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝายคือ
คณบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันลงนาม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ National Museum Institute (New Delhi) สาธารณรัฐอินเดีย
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.5 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือ

ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เพ่ือแลกเปลี่ยนและเขารวมในการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ และสงเสริมการพัฒนางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมวัสดุ รวมท้ัง
การนําเสนอผลงานวิจัยรวมกันท้ังดานการสนับสนุนเครื่องมือ นักวิจัย  บุคลากรการวิจัย และนักศึกษา
โดยเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา
1 ป นับตั้งแตวันลงนาม

สืบเนื่องจากการท่ีสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร ขอความอนุเคราะหในการยืมสถานท่ีและครุภัณฑทางการศึกษาของภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือดําเนินการ
เรียนการสอนในปการศึกษา 2557-2559 โดยไดเล็งเห็นศักยภาพและความพรอมของภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไดติดตอประสานงาน
เพ่ือใหเปนพ่ีเลี้ยงทางการศึกษาท่ีใหคําแนะนําและแลกเปลี่ยนประสบการณทางดานการเรียน การสอน
และการวิจัย

ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากงานวิเทศสัมพันธแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.5.6 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Universiti Sains

Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางดานการศึกษาและวิชาการ การแลกเปลี่ยน
อาจารยและนักศึกษา ซึ่งสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม ท้ังนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย

Universiti Sains Malaysia เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยูบนเกาะปนัง เดิมชื่อ Universiti
Pulau Pinang กอตั้งข้ึนในป 2512 เปนมหาวิทยาลัยแหงท่ี 2 ของประเทศ มีท้ังหมด 3 วิทยาเขตคือ
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1. Main Campus วิทยาเขตหลัก ประกอบดวยคณะวิชาทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
17 คณะวิชา

2. Engineering Campus ประกอบดวยคณะวิชาทางดานวิศวกรรมศาสตร 6 คณะวิชา
3. Health Campus ประกอบดวยคณะวิชาทางดานสุขภาพ 3 คณะวิชา
ในป 2551 รัฐบาลมาเลเซียไดคัดเลือก USM ใหเขารวมโครงการ Accelerated Programme

for Excellence (APEX) ซึ่ง USM เปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงแรกท่ีไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการดังกลาว
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดกาวไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก ในป 2557 USM ติดอันดับท่ี 309 ของโลก

USM เปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขา
มีนักศึกษาเฉพาะวิทยาเขตหลัก จํานวน 28,300 คน อาจารย จํานวน 1,479 คน สาขาท่ีมีชื่อเสียง ไดแก
สังคมศาสตร  เภสัชศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธไดพิจารณารายละเอียดใน (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซียแลว มีความเห็นดังนี้

1. เปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย
2. ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี
3. ระดับของผูลงนามของ Universiti Sains Malaysia คือ Vice-Chancellor
4. การบอกเลิกขอตกลง ท้ังสองฝายจะตองแจงลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนเปนเวลา

อยางนอย 1 เดือน
5. วัตถุประสงคของการทําขอตกลง เพ่ือสงเสริมความรวมมือและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน

ทางวิชาการระหวางท้ังสองมหาวิทยาลัย โดยผานกิจกรรมความรวมมือตางๆ  ดังนี้
5.1 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย และบุคลากร
5.2 การทําวิจัยรวมกัน
5.3 จัดโครงการและการประชุมสัมมนารวมกัน
5.4 การสงเสริมใหนักศึกษาฝกงาน
5.5 แลกเปลี่ยนนักวิชาการระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
5.6 แลกเปลี่ยนขอมูลทางดานวิทยาศาสตรและสิ่งตีพิมพทางวิชาการ
5.7 การจัดกิจกรรม โครงการ หรือความรวมมืออ่ืนๆ ท่ีท้ังสองฝายเห็นชอบรวมกัน

6. การรักษาความลับ
6.1 ท้ังสองฝายจะตองไมเปดเผยขอมูลใดๆ ก็ตามท่ีเปนความลับใหแกบุคคลท่ีสาม

โดยไมไดรับการยินยอมจากอีกฝายเปนลายลักษณอักษร
6.2 ขอมูลอันเปนความลับในหนังสือฉบับนี้ หมายถึง ขอมูลท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ

ลิขสิทธิ์ ทรัพยสินทางปญญา หรือความลบัทางการคาท่ีเกิดข้ึนระหวางการทําขอตกลงฉบับนี้
6.3 ท้ังสองฝายจะตองไมเผยแพรเนื้อหาขอมูลในขอตกลงฉบับนี้แกสาธารณชน

และขอมูลซึ่งเปนความลับของท้ังสองฝายโดยไมไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษร
7. การยกเลิกและการตอสัญญา

7.1 ขอตกลงมีระยะเวลา 3 ป และจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีท้ังสองฝายลงนาม
7.2 ท้ังสองฝายสามารถยกเลิกหนังสือขอตกลงฉบับนี้โดยใหระยะเวลา 1 เดือนในการ

แจงเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝายทราบ
7.3 ขอตกลงฉบับนี้อาจจะไดรับการตออายุไปอีกหากไดรับการตกลงและความเห็นชอบ

จากท้ังสองฝาย
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8. สิทธิในการเผยแพรขอมูลสําคัญทางวิชาการซึ่งไดจากการทําขอตกลงแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการนี้จะไดรับการเผยแพรและตีพิมพโดย Universiti Sains Malaysia เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย

9. ความสัมพันธระหวางคูสัญญา ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการฉบับนี้จัดทําเพ่ือ
วัตถุประสงคดานการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเทานั้น มิไดจัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ หรือ
ผลประโยชนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งของท้ังสองมหาวิทยาลัย

10. การยกเลิกสัญญา
10.1 ท้ังสองฝายสามารถยกเลิกขอตกลงนี้ หากเกิดกรณีท่ีทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความ

เสียหายตามเงื่อนไขท่ีระบุไว ดังนี้
- มหาวิทยาลัยเกิดภาระหนี้สินซึ่งไมสามารถชําระไดเม่ือครบกําหนด
- ท้ังสองฝายอยูระหวางการดําเนินการเจรจาประนอมหนี้
- ท้ังสองฝายแกปญหาในการชําระหนี้เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน
- ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใตขอตกลงฉบับนี้

10.2 การยกเลิกสัญญาตองแจงใหทราบอยางนอยภายใน 21 วัน และจะมีผลบังคับใช
หลังจากท่ีอีกฝาย (ผูไมผิดสัญญา) ทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงไปยังฝายผูผิดสัญญา

10.3 เม่ือมีการยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ท้ังสองฝายจะถือวาไมมีพันธะผูกพันตอกัน ยกเวน
ในกรณีท่ีมีหนี้คางชําระท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรจะตองเปนผูจายให Universiti Sains Malaysia สําหรับ
กิจกรรมท่ีมีการดําเนินการไปกอนหนาท่ีจะมีการยกเลิกสัญญา

11. เหตุสุดวิสัย ท้ังสองฝายจะไมรับผิดชอบตอความลาชาหรือความลมเหลวในการดําเนินงาน
จากเหตุการณหรือสถานการณท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของท้ังสองฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งความผิดพลาด
ท่ีเกิดจากฝายใดฝายหนึ่งซึ่งดําเนินการตามภาระผูกพันท่ีกําหนดในหนังสือขอตกลงฉบับนี้

12. การเผยแพรตอสาธารณะ ท้ังสองฝายจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายจากสถานการณท่ี
อยูนอกเหนือการควบคุม โดยท้ังสองฝายจะดําเนินการตามภาระหนาท่ีของตนท่ีระบุไวในขอตกลงทางวิชาการ
ฉบับนี้เทานั้น

13. การแจงประกาศ การแจงขาวสาร ประกาศ หรือการติดตอสื่อสารในเรื่องตางๆ ระหวาง
ท้ังสองฝายจะดําเนินการสงไปยังท่ีอยูซึ่งกําหนดไวภายในหนังสือขอตกลงฉบับนี้

14. การเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาท่ีไดถูกกําหนดไวตามหนังสือขอตกลงฉบับนี้จะไมสามารถ
แกไขหรือเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืนได นอกจากไดรับความยินยอมรวมกันจากท้ังสองฝายเปนลายลักษณอักษร

15. ขอกฎหมาย หนังสือขอตกลงฉบับนี้จะถูกตีความในทางกฎหมายของประเทศมาเลเซีย
มหาวิทยาลัยผูรวมลงนาม และจะเสนอผลการตีความของอีกฝายตอไปยังศาลของประเทศมาเลเซีย

16. การระงับขอพิพาท ท้ังสองฝายตกลงวาหากเกิดขอพิพาทข้ึนจากการทําหนังสือขอตกลง
ฉบับนี้ จะแกไขโดยวิธีเจรจาตอรองอยางเปนมิตรเพ่ือผลประโยชนของท้ังสองฝาย

17. การดําเนินการสําหรับหนังสือขอตกลง ลายเซ็นในเอกสารท่ีลงนามและดําเนินการสงทาง
โทรสาร วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเอกสารท่ีสงมาเปนตัวสําเนา จะถือวาเปรียบเสมือนลายเซ็นตนฉบับ
สงผลใหหนังสือขอตกลงฉบับนั้นมีการดําเนินการเปรียบเสมือนตนฉบับจริงและสามารถใชแทนตนฉบับจริงได

18. ขอตกลง จนกวาจะมีการลงนามในหนังสือขอตกลงฉบับนี้เปนลายลักษณอักษร ท้ังสอง
ฝายจะตองไมมอบหมายภาระหนาท่ีหรือผลประโยชนแกบุคคลท่ีสาม
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19. ชื่อและสัญลักษณ การใชชื่อ สัญลักษณ หรือเครื่องหมายของฝายหนึ่งฝายใดบนเอกสาร
หรือสิ่งพิมพใดๆ จะตองไดรับหนังสืออนุญาตจากอีกฝายหนึ่งกอน

20. ความรวมมือและความสัมพันธ ท้ังสองฝายจะตองพยายามแกไขปญหา ใหความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และใชความรูความสามารถในการดําเนินการตามข้ันตอน หรือมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือ
ผลประโยชนรวมกันของท้ังสองฝายภายใตหนังสือขอตกลงฉบับนี้

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย
โดยมอบหมายใหงานวิเทศสัมพันธประสานงานกับคณะศึกษาศาสตรเพ่ือปรับแกรายละเอียดใน (ราง) ขอตกลง
ดังกลาว กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.5.7 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Seoul National University of Science and Technology สาธารณรัฐ
เกาหลี

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Seoul National

University of Technology สาธารณรัฐเกาหลี  เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2548 เพ่ือสงเสริมความรวมมือ
ทางดานการศึกษาและวิชาการของภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา และการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา
ซึ่งสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 ขอบเขต
ความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม ท้ังนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย

Seoul National University of Technology เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ เดิมเปนโรงเรียน
อาชีวศึกษา ตอมาไดขยายเปนวิทยาลัยเทคนิค Gyeonggi Technical College ในป 2525 ไดปรับเปลี่ยนเปน
Gyeonggi Technical Open University ป 2536 ไดเปลี่ยนชื่อเปน Seoul National University of
Technology และในป 2553 ครบรอบ 100 ป ของการกอตั้งพรอมกับเปลี่ยนชื่อเปน Seoul National
University of Science and Tehnology–SeoulTech จนถึงปจจุบัน

คณะมัณฑนศิลปประสงคตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการตอไปอีก 5 ป ซึ่งขอตกลง
ดังกลาวไดหมดอายุแลว โดยท่ีผานมามหาวิทยาลัยมีกิจกรรม ดังนี้

ป 2548
- อาจารยวัฒนะพันธุ ครุฑะเสน คณบดีคณะมัณฑนศิลปพรอมดวยอาจารยสืบพงศ

เผาไทย หัวหนาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาไดนําคณะผูแทนของ SeoulTech ประกอบดวย Prof. Dr. Park
Sun-Woo, Dean of Laboratory Center, Prof. Namsook Chang และ Prof. Park Byoung Kwon
เขาพบอธิการบดีเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2548 เพ่ือนําเสนอและหารือความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยใน
สาขาเครื่องปนดินเผา



30

ป 2549
- Prof. Dr. Park  Sun-Woo, Dean of Ceramic Arts, Prof. Namsook Chang, Art

and Art Writer และ Prof. Young Shick Kwon พรอมดวยนักศึกษา จํานวน 30 คน เดินทางมาทัศนศึกษา
ท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เยี่ยมชมคณะวิชาทางวังทาพระ และหอศิลป วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
ในวันท่ี 7 มิถุนายน 2549

- รองศาสตราจารย ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร อธิการบดี พรอมดวยผูชวยศาสตราจารยสาทิศ ชูแสง
รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ และอาจารย
วัฒนพันธุ ครุฑะเสน คณบดีคณะมัณฑนศิลป ผูแทนจากสํานักหอสมุดกลาง ศูนยคอมพิวเตอร และกองแผนงาน
รวม 18 คน เดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาความรวมมือระหวางวันท่ี 3–8 กันยายน 2549

- มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเชิญศิลปนจาก SeoulTech เขารวมแสดงงาน “การแสดงศิลปะ
เครื่องปนดินเผาแหงชาติ ครั้งท่ี 13” ระหวางวันท่ี 7–30 ธันวาคม 2549

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธไดพิจารณารายละเอียดใน (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Seoul National University of Science and Technology สาธารณรัฐ
เกาหลีแลว มีความเห็นดังนี้

1. เปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย
2. ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี
3. ขอตกลงนี้มีผลบังคับใชนับจากวันลงนามเปนตนไป
4. ขอตกลงมีกําหนด 5 ป การตออายุของขอตกลงนี้เปนไปโดยอัตโนมัติเปนเวลา 3 ป เวนแต

ฝายหนึ่งฝายใดจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งตองแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 6 เดือน
5. วัตถุประสงคของความรวมมือ คือ สงเสริมความกาวหนาทางดานการศึกษาและการวิจัย

โดยท้ังสองมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมสําคัญๆ ภายใตขอตกลง ดังนี้
5.1 การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักวิจัย
5.2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
5.3 การรวมมือจัดทําโครงการวิจัย รวมถึงการจัดประชุมวิชาการรวมกัน
5.4 การแลกเปลี่ยนขาวสารและเอกสารสิ่งพิมพ
5.5 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสองมหาวิทยาลัยเห็นชอบรวมกัน
5.6 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไมไดกําหนดในขอตกลงฉบับนี้ หากท้ังสองมหาวิทยาลัยเห็นชอบท่ีจะ

รวมมือหรือแลกเปลี่ยนกัน ใหจัดทําขอตกลงเพ่ิมเติมหลังจากไดหารือรวมกันแลว
6. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

6.1 นักศึกษาแลกเปลี่ยนและระยะเวลา
- นักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- นักศึกษาท่ีเขารวมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ปละ 5 คน/มหาวิทยาลัย
- ระยะเวลาการศึกษาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา แตไมเกิน 1 ปการศึกษา
- นักศึกษาจะไดรับการยกเวนคาเลาเรียนจากมหาวิทยาลัยเจาภาพ

6.2 การคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยเจาบานจะคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความรูและทักษะ
การใชภาษา

6.3 หลักสูตรสําหรับนักศึกษา
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- นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา/หลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเจาภาพ
เปดสอน

- นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน อยางนอย 12 หนวยกิต แตไมเกิน 21 หนวยกิต/
ภาคการศึกษา

6.4 โปรแกรมการเรียนและการถายโอนหนวยกิต
- นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนท่ีเรียนจบหลักสูตรจะไดรับหนวยกิตจาก

มหาวิทยาลัยเจาภาพ
- มหาวิทยาลัยเจาภาพจะสงคาระดับคะแนน (grade) ใหกับมหาวิทยาลัยเจาบาน
- มหาวิทยาลัยเจาบานจะเปนผูพิจารณาการรับและถายโอนหนวยกิตของนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยเจาภาพ
6.5 สถานภาพนักศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยเจาบานจะไดรับสิทธิ์และ

อยูภายใตกฎระเบียบขอบังคับเหมือนกับนักศึกษาคนอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยเจาภาพ
6.6 คาเดินทาง คาอาหารและท่ีพัก

- นักศึกษาของท้ังสองมหาวิทยาลัยจะตองรับผิดชอบคาเดินทาง สวนคาท่ีพัก
มหาวิทยาลัยท้ังสองฝายจะรับผิดชอบ ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนมีจํานวนมากเกินกวาท่ีกําหนดไว
ในขอตกลงฉบับนี้ ใหนักศึกษาจํานวนท่ีเกินเปนผูรับผิดชอบคาท่ีพัก

- นักศึกษาจะตองรับผิดชอบคาอาหาร คาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และคาใชจาย
สวนตัว

6.7 เงื่อนไขอ่ืนๆ
- นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะตองมีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
- นักศึกษาจะชําระคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเจาบาน
- ท้ังสองมหาวิทยาลัยจะธุระจัดหาท่ีพักท่ีเหมาะสมใหแกนักศึกษาและสิ่งตางๆ ท่ี

จําเปนตอการศึกษาและสันทนาการของนักศึกษา
หมายเหตุ 1 “มหาวิทยาลัยเจาบาน” (Home Institution) หมายถึง มหาวิทยาลัยท่ีสงนักศึกษา

2 “มหาวิทยาลัยเจาภาพ” (Host Institution) หมายถึง มหาวิทยาลัยท่ีรับนักศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเหน็ชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Seoul National University of Science and Technology สาธารณรัฐเกาหลี
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการควรมีหลายคณะวิชาเขารวมในการทําขอตกลงนั้น
2. คณะวิชาท่ีมีการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการแลว ควรมีการดําเนินกิจกรรมความ

รวมมืออยางตอเนื่อง และรายงานผลการดําเนินกิจกรรมใหมหาวิทยาลัยทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.8 บันทึกความเขาใจในความรวมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษารองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (AEC) ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับบริษัท ไทยทีวี
จํากัด

สรุปเรื่อง
ดวยบริษัท ไทยทีวี จํากัด ประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เพ่ือสงเสริมการศึกษา ภาพลักษณและการพัฒนานักศึกษาท้ังดานการใชภาษาและการพัฒนา
ศักยภาพ ความรู ความสามารถ ทักษะ และความเขาใจท่ีจะปรับตัวพรอมแขงขันในเวทีประชาคมอาเซียน
โดยเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี และระดับ
ของผูลงนามของบริษัท ไทยทีวี จํากัด คือ ประธานกรรมการผูจัดการบริษัท ไทยทีวี จํากัด ขอตกลงมีกําหนด
ระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ีลงนามเปนตนไป

บริษัท ไทยทีวี จํากัด เปนบริษัทท่ีดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชนและไดรับการอนุมัติให
ดําเนินกิจการโทรทัศนแหงชาติในระบบดิจิทัลสําหรับเยาวชนและครอบครัว รวมท้ังชองขาวสารและสาระอ่ืนๆ
จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) โดยบริษัท
ไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการตางๆ ของสถานีจะเกิดประโยชนทางดานการศึกษา ยกระดับความรู สงเสริม
การมีอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมท้ังสงเสริมภาพลักษณท่ีดีแกเยาวชนและครอบครัวของประเทศเปน
อยางมาก อีกท้ังบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของเยาวชนท่ีอยูในวัยเรียน โดยเฉพาะเยาวชนท่ีกําลังศึกษา
อยูในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบบันทึกความเขาใจในความรวมมือเพ่ือการพัฒนา
การศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับบริษัท ไทยทีวี จํากัด
และใหดําเนินการตอไป

นอกจากนี้ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา คณะวิชา/
หนวยงานท่ีตองการประชาสัมพันธคณะวิชา/หนวยงาน ขอใหสงขอมูลมายังรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือประสานงานกับอมรินทรทีวีเพ่ือดําเนินการตอไป

ปดประชุมเวลา 11.20 น.

(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองตามท่ีไดแกไขแลว


