รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 20/2557
วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย
ผศ.ถาวร
อ.ปญจพล
ผศ.ดร.วันชัย
ผศ.ดร.สมพิศ
อ.อํามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
อ.ดําริห
รศ.ดร.เกษร
รศ.ดร.ปานใจ
ผศ.ฉัตรชัย
อ.ดร.ปรมพร

ถาวรเวช
ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
โกอุดมวิทย
เหลาพูนพัฒน
สุทธะนันท
ขัตติยพิกุล
ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
บรรณวิทยกิจ
จันทรศิริ
ธารทัศนวงศ
เผาทองจีน
ศิริกุลชยานนท

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการหอศิลป

ผูม าประชุมผานระบบ VDO – Conference
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดาวลอย
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.สมชาย
รศ.ดร.วิสาข
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล
ผศ.ดร.พิทักษ
อ.มานพ
อ.ดร.ศักดิพันธ

เขียววิชัย
กาญจนมณีเสถียร
เกาศัลย
สําเนียงงาม
จัติวัตร
อยูยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
คงชุม
ศิริวงศ
เอี่ยมสะอาด
ตันวิมลรัตน

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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13. ผศ.ดร.อริศร
14. รศ.ดร.บุญศรี

เทียนประเสริฐ
จงเสรีจิตต

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รักษาราชการแทนประธานสภาคณาจารย

ยางกลาง

ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.พีรพัฒน

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดร.สาโรช

พูลเทพ

ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร

อิงคพัฒนากุล

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.วศิน

เปดประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 19/2557
เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
มติ

ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1
สรุปเรื่อง

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบจํานวน 5 เรื่อง ดังตอไปนี้
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับอาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ที่ไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการหอศิลป
2. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะวิชา/หนวยงานที่ไดรวมดําเนินงานและจัดกิจกรรมตางๆ
ในงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2557 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
3. คณะโบราณคดีขอเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัยรวมแสดงความยินดีกับ หมอมหลวงปนัดดา
ดิศกุล ที่ไดรับตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 16
ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. เปนตนไป ณ สํานักนายกรัฐมนตรี
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4. ผูบริหารมหาวิทยาลัยเขาพบนายวีระ โรจนพจนรัตน เมื่อวันศุกรที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ
กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแสดงความยินดีที่ไดรับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยไดรับพระราชทานผาพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล า โปรดกระหม อมพระราชทานให นํ า ไปถวายแด พ ระภิ กษุ ส งฆ ที่ จํ า พรรษา ณ พระอารามหลวง
วัดมหาธาตุวรวิหาร ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันศุกรที่ 17 ตุลาคม 2557 ประธานจึงขอ
อนุ โ มทนาบุ ญ และขอเชิ ญ คณะวิ ช า/หน ว ยงานร ว มเป น เจ า ภาพในการถวายผ า พระกฐิ น พระราชทาน
ประจําป 2557 โดยทําบุญมายังมหาวิทยาลัย เพื่อจะไดรวบรวมเงินทําบุญมอบใหวัดตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบทั้ง 5 เรื่อง
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง

ด ว ยวิ ท ยาลั ย นานาชาติ ป ระสงค ข อแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาปลาย
ปการศึกษา 2556 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 912 205 Principles of Management ของนักศึกษา
จํานวน 1 ราย เนื่ องจากเกิ ด ความผิ ดพลาดในการกรอกคะแนน ซึ่ งได ผ านความเห็ น ชอบจากที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2557
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.4.2
สรุปเรื่อง

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความเห็นชอบ
การปรั บปรุ งขั้ นตอนการเสนอหลั กสู ตรใหม โดยให กองบริ การการศึ กษาจั ดทํ าคํ าสั่ งรายชื่ อคณะอนุ กรรมการ
พิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น
บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรตางๆ ในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2557 ดังนี้
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คําสั่งที่

หลักสูตร

คณะวิชา

1351/2557
ลงวันที่ 20
สิงหาคม
พ.ศ. 2557
1401/2557
ลงวันที่ 29
สิงหาคม
พ.ศ. 2557
1405/2557
ลงวันที่ 29
สิงหาคม
พ.ศ. 2557
1415/2557
ลงวันที่ 3
กันยายน
พ.ศ. 2557
1471/2557
ลงวันที่ 15
กันยายน
พ.ศ. 2557
1474/2557
ลงวันที่ 16
กันยายน
พ.ศ. 2557
1513/2557
ลงวันที่ 22
กันยายน
พ.ศ. 2557
1514/2557
ลงวันที่ 22
กันยายน
พ.ศ. 2557

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดการจัดงาน
และกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)

วิทยาลัยนานาชาติ

จํานวน
อนุกรรมการ
(คน)
7

บัณฑิตวิทยาลัย

5

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)

บัณฑิตวิทยาลัย

5

บัณฑิตวิทยาลัย

6

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

บัณฑิตวิทยาลัย

9

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)

บัณฑิตวิทยาลัย

7

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

บัณฑิตวิทยาลัย

7

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

บัณฑิตวิทยาลัย

4

หมายเหตุ

5
คําสั่งที่

หลักสูตร

คณะวิชา

1515/2557
ลงวันที่ 22
กันยายน
พ.ศ. 2557
1547/2557
ลงวันที่ 26
กันยายน
พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

บัณฑิตวิทยาลัย

จํานวน
อนุกรรมการ
(คน)
4

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

บัณฑิตวิทยาลัย

5

หมายเหตุ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1
สรุปเรื่อง

เรื่องรับทราบอื่นๆ
การมอบรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูผูไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามที่ ก องแผนงานได รั บ อนุ มั ติ ใ ห จั ด ทํ า โครงการรางวั ล เกี ย รติ บั ต รเชิ ด ชู ผู ไ ด รั บ รางวั ล
และสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ยกยองเชิดชูเกียรติ และเผยแพร
ชื่อเสียงใหกับสภามหาวิทยาลัยและประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับทราบ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2555 จนถึงปจจุบัน นั้น
เนื่องจากมีผู ได รับรางวัลเกี ยรติบั ตรเป นจํ านวนมาก ประกอบกั บสภามหาวิทยาลัย มีร ะยะเวลา
ในการประชุมจํากัด มหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้
1. การมอบรางวัลเกียรติบัตรโดยนายกสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
มีหลักเกณฑ ดังนี้
1.1 อาจารย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ที่ไดรั บรางวัล สูงสุ ดจากหน วยงานภายนอกในการแข งขัน การประกวด การนํ าเสนอระดับ ชาติ และระดั บ
นานาชาติ หรือสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยระดับชาติและระดับนานาชาติ
1.2 นั ก ศึ ก ษาเก า และนั ก ศึ ก ษาป จ จุ บั น ที่ ไ ด รั บ รางวั ล สู ง สุ ด จากหน ว ยงานภายนอก
ในการแขงขัน การประกวด การนําเสนอระดับนานาชาติ หรือสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ
2. การมอบรางวัลเกียรติบัตรโดยอธิการบดีในการประชุมคณบดี มีหลักเกณฑ ดังนี้

6
2.1 อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ไดรับรางวัลสูงสุดจากหนวยงานภายนอก
ในการแขงขัน การประกวด การนําเสนอในระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับมหาวิทยาลัย หรือสรางชื่อเสียง
ใหกับมหาวิทยาลัยในระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับมหาวิทยาลัย
2.2 นักศึกษาเกาและนักศึกษาปจจุบันทีไ่ ดรับรางวัลสูงสุดจากหนวยงานภายนอก ในการ
แข ง ขั น การประกวด การนํ าเสนอในระดั บ ชาติ ระดั บ ภาค ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ มหาวิ ทยาลั ย หรื อ
สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยในระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับมหาวิทยาลัย
อนึ่ง การมอบรางวัลเกียรติบัตรในการประชุมคณบดี กําหนดใหผูเขารับรางวัลเกียรติบัตร
ที่ ศึ ก ษาหรื อ ทํ า งานอยู ณ วั ง ท า พระ–ตลิ่ ง ชั น เดิ น ทางมารั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รในการประชุ ม คณบดี
ณ สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ตลิ่ ง ชั น และผู เ ข า รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รที่ ศึ ก ษาและทํ า งานอยู ณ วิ ท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร –วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เดินทางมารับรางวัลเกียรติบัตรในการประชุมคณบดี
ณ วิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร ทั้ ง นี้ กองแผนงานจะจั ด ทํ า รายชื่ อ ผู ไ ด รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต ร
เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาและรองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษาหารือรวมกันเกี่ยวกับการมอบรางวัลเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษาเกาและนักศึกษาปจจุบัน
ในกิ จ กรรมการปฐมนิ เ ทศนักศึ กษาใหม รวมถึ ง พิ จ ารณากํ าหนดจํ านวนครั้ งในการมอบรางวั ล เกี ย รติ บั ต ร
โดยอธิการบดีในการประชุมคณบดีเปนรายปใหชัดเจน
อนึ่ง ที่ประชุมไดมอบหมายเพิ่มเติมใหรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมดําเนินการเกี่ยวกับ
การมอบเหรียญที่ระลึกศาสตราจารยศิลป พีระศรี ใหแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิที่ครบ
วาระการดํารงตําแหนง โดยอาจพิจารณารวมถึงคณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก ที่ครบวาระการดํารง
ตําแหนงดวย
ระเบียบวาระที่ 2.5.2

รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ของคณะวิชา/หนวยงาน

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ไดมอบหมายให
งานสารบรรณจัดทํารายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/
หนวยงาน เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกเดือน นั้น
ในการนี้ งานสารบรรณได ร ายงานการเข า ใช ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน ประจําเดือนกันยายน 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และขอขอบคุณคณะวิ ชา/หนวยงานที่ใหความรวมมือในการเขาใช งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ทั้งนี้ ขอใหคณบดีคณะวิชา/ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก
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กํ า ชั บ ให บุ ค ลากรผู รั บ ผิ ด ชอบของคณะวิ ช า/หน ว ยงานเข า ใช ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Document) อยางสม่ําเสมอ
ระเบียบวาระที่ 2.5.3

การดําเนินงานเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2557

สรุปเรื่อง

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายปรับปรุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวยการประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ซึ่งจะ
เริ่มใชในการประเมินผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 นั้น
ในการนี้ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2557 ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
จึงไดจัดโครงการ ดังนี้
1. โครงการนํารองเพื่อเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยตัวบงชี้ใหมของ สกอ. ประกอบดวย 3 คณะวิชานํารอง ไดแก คณะโบราณคดี คณะเภสัชศาสตร และ
คณะดุ ริ ย างคศาสตร ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 9 ตุ ล าคม 2557 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า งความเข าใจในการ
จัดเตรียมขอมูล/เอกสาร/หลักฐาน รวมกันพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมกัน
2. โครงการเสริ มสร างความรู ความเข าใจ ตั ว ชี้ วั ดด านประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ในวั น จั น ทร ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2557 เวลา 8.30–16.30 น. ณ ศู น ย ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
2.1 เพื่ อ สร า งความรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ตั ว บ ง ชี้ แ ละเกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 แกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2 เพื่อเปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู/ ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับตัวบงชี้และ
เกณฑ การประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ กษา ปการศึ กษา 2557 ร ว มกั น ระหวางสมาชิ ก
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 เพื่ อเป น การเตรี ย มความพร อมสํ าหรั บ รั บ การประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2557 ตามแนวทางที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัย อาจารยประจําหลักสูตรและผูประสานงาน/
ผูรับผิดชอบดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/หนวยงาน และผูสนใจเขารวมโครงการดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

8
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป
พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะวิ ท ยาศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2
สรุปเรื่อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2551

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป
พ.ศ. 2551 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาใหมเพิ่ม ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก กลุมวิชาเลือก
จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 513 462 การจัดการและถายทอดความรูทางเคมี 2(2-0-4)
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2551 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงการรับเขา
ศึกษา จาก “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่เขาใจภาษาไทย” เปน “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ตางประเทศ”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับ
ป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงการรับเขา
ศึกษา จาก “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่เขาใจภาษาไทย” เปน “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ตางประเทศ”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรเภสั ชศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป
พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เภสั ช กรรมคลิ นิ ก ฉบั บ ป พ.ศ. 2556 โดยมี สาระในการปรั บปรุ งแก ไขคื อ ขอเปลี่ ยนแปลงการรั บเข าศึ กษา
จาก “รับ นักศึกษาไทยและนั กศึกษาตางประเทศที่เ ขาใจภาษาไทย” เป น “รับ นักศึกษาไทยและนั กศึ กษา
ตางประเทศ”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรเภสั ชศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6
สรุปเรื่อง

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
ฉบับป พ.ศ. 2556

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงการรับเขา
ศึกษา จาก “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่เขาใจภาษาไทย” เปน “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ตางประเทศ”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรเภสั ชศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7
สรุปเรื่อง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ.
2556

ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เภสั ช กรรม ฉบั บ ป พ.ศ. 2556 โดยมี สาระในการปรั บปรุ งแก ไขคื อ ขอเปลี่ ยนแปลงการรั บเข าศึ กษา จาก
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“รั บ นั ก ศึ ก ษาไทยและนั ก ศึ ก ษาต า งประเทศที่ เ ข า ใจภาษาไทย” เป น “รั บ นั ก ศึ ก ษาไทยและนั ก ศึ ก ษา
ตางประเทศ”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.8

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป
พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ทางเภสั ช ศาสตร ฉบั บ ป พ.ศ. 2556 โดยมี สาระในการปรั บปรุ งแก ไขคื อ ขอเปลี่ ยนแปลงการรั บเข าศึ กษา
จาก “รับ นักศึกษาไทยและนั กศึกษาตางประเทศที่เ ขาใจภาษาไทย” เป น “รับ นักศึกษาไทยและนั กศึ กษา
ตางประเทศ”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.9
สรุปเรื่อง

หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการ
บริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เภสั ช ศาสตร สั งคมและการบริ ห าร ฉบั บ ป พ.ศ. 2556 โดยมี สาระในการปรั บปรุ งแก ไขคื อ ขอเปลี่ ยนแปลง
การรับเขาศึกษา จาก “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่เขาใจภาษาไทย” เปน “รับนักศึกษาไทย
และนักศึกษาตางประเทศ”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะวิ ท ยาศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสถิ ติ
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ อนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.11 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ฉบับป พ.ศ. 2555
สรุปเรื่อง

ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ อาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

13
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*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบการปรั บปรุ ง หลั กสู ตรศิ ลปบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
การออกแบบภายใน ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.12 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับ
ป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา

14
มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรเภสั ชศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ อนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.13 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภค
ดานสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 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 อ่ํารําไพ*
2. อาจารย ดร.เยาวลักษณ อ่ํารําไพ*
3. รองศาสตราจารยลาวัลย ศรีพงษ*
3. รองศาสตราจารยลาวัลย ศรีพงษ*
4. อาจารยสุวิดา ตั้งตระกูลธรรม
4. รองศาสตราจารยระพีพรรณ ฉลองสุข
5. อาจารย ดร.ภานุพัฒน พุมพฤกษ
5. อาจารย ดร.ภานุพัฒน พุมพฤกษ
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรเภสั ชศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.14 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการ
บริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้

15
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรเภสั ชศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.15 หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการ
บริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะเภสั ช ศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา

16
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง

ดว ยคณะวิ ทยาศาสตร ป ระสงค ขอปรับ ปรุงหลักสู ตรปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิช าฟสิ กส
ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556
สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะวิ ทยาศาสตร ป ระสงค ขอปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
เคมีศึกษา ฉบั บป พ.ศ. 2556 โดยมี สาระในการปรั บปรุงแก ไขคื อ ขอเปลี่ย นแปลงรายชื่ ออาจารยป ระจํ า
หลักสูตร ดังนี้
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 จันทรเอี่ยม
4. อาจารย ดร.สุมนมาลย จันทรเอี่ยม
5. อาจารยหิรัญรัตน สุวรรณนที
5. อาจารย ดร.ภาณุพันธ ลิมปชยาพร
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
การสอบและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพไดรับอนุมัติใหดําเนินการจัดการสอบและ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ โดยการรับตรง ตั้งแตปการศึกษา 2545
เปนตนมา นั้น
ในการนี้ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคเสนอขออนุมัติดําเนินการจัดการ
สอบและคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษาในคณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ประจําปการศึกษา 2558 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558 โดยมีวิธีการดังนี้
1. การจัดการสอบและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร ประจํ าป การศึ ก ษา 2558 โดยกํ า หนดรั บ นั กศึ กษาตามโครงการจํ านวน 120 คน
แบงวิธีการรับออกเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 การคัดเลือก จํานวน 45 คน
 โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ
จํานวนรับประมาณ 25 คน
 โครงการนักเรียนผูมีประวัติดีเดนทางศิลปะ
จํานวนรับประมาณ 20 คน
กลุมที่ 2 การสอบตรง จํานวน 75 คน
 ประเภททั่วไปทุกกลุมวิชาเอก
จํานวนรับประมาณ 55 คน
 ประเภททั่วไป กลุมวิชาเอกทฤษฎีศิลป
จํานวนรับประมาณ 10 คน
 ประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก
จํานวนรับประมาณ 10 คน
2. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพจัดการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดราชบพิธ
ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ จํานวน 4 รายวิชา ประกอบดวย
 วิชาวาดเสน
 วิชาสรางสรรค
 วิชาองคประกอบศิลป
 วิชาความรูทั่วไป
3. กําหนดวันเวลาสอบในวั นที่ 21-22 กุ มภาพั นธ 2558 และประกาศผลสอบในวั นที่ 23
มีนาคม 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ น ชอบการสอบและคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษาใน
คณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2558 ตามที่
คณะจิ ตรกรรมประติ มากรรมและภาพพิ มพ เสนอ ทั้ ง นี้ ขอให ค ณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ
พิจารณาเรื่องการมอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาดวย
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ระเบียบวาระที่ 4.2

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557
ไดใหความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2557 โดยใหมีผ ลใช บังคับตั้ งแต
วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป น ต น ไป ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได นํ า ส ง ข อ บั ง คั บ ดั ง กล า วให แ ก
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และไดรับแจงจากสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีวา ขอบังคับดังกลาวมิไดมีสภาพเปนกฎอันมีผลบังคับเปนการทั่วไปตอเอกชน และมิไดมีกฎหมาย
เฉพาะกําหนดใหตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกอบกับขอบังคับเกี่ยวกับเรื่ องนี้ฉบับกอนก็มิไดเคยลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงไมจําเปนตองยึดโยงกับการตองสงไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น
กองนิ ติการมี ความเห็น วา เมื่ อข อบั งคับ ดังกลาวไมส ามารถประกาศในราชกิ จจานุเ บกษา
ทําให ขอบังคับ นี้ไมส ามารถมี ผลใช บั งคั บได ดังนั้น เห็น สมควรแกไขเพิ่ มเติมเฉพาะส วนของวั นที่ ขอบังคั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยมีผลใชบังคับ โดยใหขอบังคับดังกลาวมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศเปนตนไป จึงเสนอพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. ....
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

สรุปเรื่อง

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

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ไดใหความ
เห็ น ชอบโครงการพั ฒ นาการสอบภาษาอั งกฤษให เ ป น มาตรฐานของบั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย ซึ่ งดํ าเนิ น การตั้ งแต
ปการศึกษา 2555-2556 และเสร็จสิ้นโครงการแลว โดยดําเนินการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
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ปการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลั ยจึงไดดํ าเนิ นโครงการดังกลาวอย างต อเนื่ องโดยกําหนดจัดสอบทั้ งหมด
จํานวน 5 ครั้ง นั้น
เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัย ศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนและคาใช จายในการสอบภาษาอั งกฤษมาตรฐานใน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลั ยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาตอบแทนและคาใชจายในการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Kingston University Higher Education Corporation สหราชอาณาจักร

สรุปเรื่อง

ด ว ยวิ ท ยาลั ย นานาชาติ ป ระสงค จ ะทํ า ข อ ตกลงความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ Kingston
University Higher Education Corporation สหราชอาณาจักร เพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานการศึกษา
และวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิชาการ นักศึกษา วัสดุอุปกรณ และขอมูลทาง
วิชาการ ซึ่งสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 ขอบเขตความ
รวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา และการจัด
การเรี ย นการสอนร ว มกั น เพื่ อ ให ป ริ ญ ญาการจั ด หลั ก สู ต รร ว ม ทั้ ง นี้ จะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย
ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธไดพิจารณารายละเอียดใน (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Kingston University Higher Education Corporation สหราชอาณาจักรแลว
มีความเห็นดังนี้
1. เปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย
2. ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี

21
3. ระดับของผูลงนามของ Kingston University Higher Education Corporation คือ
ผูบริหารระดับสูงของ KU
4. ขอตกลงนี้มผี ลบังคับใชนับจากวันลงนามเปนตนไป
5. ขอตกลงมีกําหนด 5 ป การปรับปรุงแกไข หรือ การตออายุของขอตกลงนี้สามารถทําได
โดยความยินยอมของทั้งสองฝาย เวนแตฝายหนึ่งฝายใดจะบอกเลิ กสัญญา ซึ่งตองแจงเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนาอยางนอย 6 เดือน
6. วัตถุประสงคของความรวมมือ คือ สงเสริมความกาวหนาทางดานการศึกษาและการวิจัย
โดยเนนสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการตลาด ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัย จะสนับสนุน กิจกรรมสําคัญๆ ภายใต
ขอตกลง ดังนี้
6.1 การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา รวมทั้งการศึกษาตอและการฝกงาน
6.2 การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและวัสดุอุปกรณ
6.3 การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ/เอกสารทางวิชาการ
6.4 การจัดโครงการวิจัยรวม
6.5 การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
6.6 โครงการฝกอบรมระยะสั้นหรือกิจกรรมดานวัฒนธรรม
6.7 กิจกรรมอื่นๆ ที่สองมหาวิทยาลัยเห็นชอบรวมกันและจะมีการทําขอตกลงฉบับยอย
เปนลายลักษณอักษร ภายหลังจากไดหารือรวมกันแลว
7. การดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาและสิทธิบัตรที่เกิดจากงานวิจัยรวม ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับและกฎหมายของแตละสถาบันทีบ่ ุคลากรหรือนักศึกษาสังกัด โดยทั้งสองสถาบันตองมีขอตกลง
รวมกันและจัดทําเอกสารยืนยันสิทธิในการเปนเจาของในแตละกรณี
8. แตละฝายตางรับผิดชอบดานการเงินของตนเองในการทํากิจกรรมตางรวมกัน และอาจหา
แหลงทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
9. บันทึกนี้เปนเพียงการแสดงความเขาใจระหวางสองสถาบัน และไมไดเปนเอกสารที่สราง
ขอผูกพันใดๆ ในทางกฎหมาย จะนําไปใชบังคับคดีใดๆ ในศาลมิได เมื่อตกลงกันวาจะดําเนินกิจกรรมใดๆ
อยางเปนรูปธรรมตามที่บันทึกนี้กลาวถึงไว ก็จะตองจัดทําขอตกลงตางหากเปนลายลักษณอักษรและมีการ
ลงนามรับรอง ซึ่งจะมีผลบังคับในทางกฎหมายระหวางทั้งสองสถาบัน
10. บันทึกความเขาใจนี้จะไมสรางพันธะใดๆ ทั้งสิ้นระหวางสถาบันทั้งสอง เชน ความเปน
หุน สว น หรื อการร วมดํ าเนิ นธุ ร กิจ หรื อการจ างงาน หรื อสร างความสัมพัน ธ แบบนายจาง-ลู กจาง หรื อ
ความสัมพันธแบบเจาของ-ตัวแทน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Kingston University สหราชอาณาจักร โดยใหตรวจสอบวา
Kingston University Higher Education Corporation ซึ่งมหาวิทยาลัยจะลงนามรวมมือดวยนั้น
เปนองคกรเดียวกัน หรือมีความสัมพันธในลักษณะใดกับ Kingston University กอนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
อนึ่ ง ในกรณี ที่มหาวิ ทยาลั ยทั้ งสองเห็น ร วมกัน ในการจัด ทํา หลักสูต ร Double Degree
ใหวิทยาลัยนานาชาติพิจารณาระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่ Kingston University จะรับนักศึกษาไทยเพื่อไป
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ศึกษารับปริญญาในประเทศอังกฤษ รวมทั้งคาใชจาย (คาธรรมเนียมและคาครองชีพ) เพื่อใหเปนที่รับทราบ
ทั่วกันกอนเปดดําเนินการหลักสูตรดวย
ระเบียบวาระที่ 4.5.2
สรุปเรื่อง

(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
ESC Rennes School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ ESC Rennes
School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อใหเกิดความรวมมือดานการเรียนการสอน และงานวิจัยระหวาง
บุคลากรทั้ง 2 สถาบัน รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิชาการ นักศึกษา วัสดุอุปกรณ และขอมูล
ทางวิชาการ ซึ่งสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 ขอบเขต
ความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา และการ
จั ดการเรี ย นการสอนร ว มกั น เพื่ อ ให ป ริ ญ ญาการจั ด หลั ก สู ต รร ว ม ทั้ ง นี้ จะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติจะเปดหลักสูตรใหม คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
การจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปการศึกษา 2558 ซึ่งจะรวมมือกับ ESC Rennes
School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส นักศึกษาชั้นปที่ 4 สามารถเลือกศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อรับปริญญาจากมหาวิทยาศิลปากรเพียงแหงเดียว หรือเลือกศึกษาตอที่ ESC Rennes เพื่อรับปริญญาจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากรและ ESC Rennes โดยมุงเนนที่จะสรางบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานการ
บริหารการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อใหบุคลากรที่จะประกอบวิชาชีพดานนี้เขาใจถึง
ความแตกตางทางวัฒนธรรม รวมถึงความเหมาะสมในการนํากิจกรรมทางวัฒนธรรมและสันทนาการมาใชเปน
สวนหนึ่งของการสื่อสารทางการตลาดและกิจกรรมตางๆ อีกทั้งการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 จะทํา
ใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา แรงงานและบริการตางๆ วิทยาลัยนานาชาติไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว
จึงไดพัฒนาหลักสูตรนี้เพื่อใหสอดคลองความตองการของสังคม
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
ทําไดโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย เวนแตฝายหนึ่งฝายใดจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งตองแจงเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนาอยางนอย 6 เดือน
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1.6 วัต ถุป ระสงคของความรว มมื อ คือ ส งเสริ มความก าวหน าทางดานการศึกษาและ
การวิจัย โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมสําคัญๆ ภายใตขอตกลง ดังนี้
1.6.1 การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักวิจัย
1.6.2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
1.6.3 การสอนหรือการเปนที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตร 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 กิจกรรมอื่นๆ ที่สองมหาวิทยาลัยเห็นชอบรวมกัน
1.7 แตละฝายตางรับผิดชอบดานการเงินของตนเอง
2. Memorandum of Agreement on Student Exchange ขอตกลงฉบับนี้เปนขอตกลง
ยอยที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จะอยูภายใตบันทึกความเขาใจ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
2.1 การแลกเปลี่ ยนนักศึ กษาจะมีการแลกเปลี่ยน 4 คน/ภาคการศึกษา กําหนดให
การแลกเปลี่ยนสามารถถายโอนหนวยกิตได และไมตองชําระอัตราคาธรรมเนียมทางการศึกษา
2.1.1 นักศึกษาจาก ESC Rennes
- นักศึกษา 4 คน ซึ่งเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 จากโปรแกรม Programme
Grande Ecole second year – PGE 2 หรือนักศึกษาชั้นปที่ 3 จากโปรแกรม International Bachelor
Programme in Management third year – IBPM 3 ในระดับปริญญาตรีจะมาแลกเปลี่ยนที่วิทยาลัย
นานาชาติเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมาเรียนในภาคการศึกษาตน (เดือนสิงหาคม – ธันวาคม) หรือ
ภาคการศึกษาปลาย (เดือนมกราคม – พฤษภาคม) เลือกวิชาดานการจัดการ 4 – 5 รายวิชา ตามที่วิทยาลัย
นานาชาติเป ดสอนเปนภาษาอังกฤษในระดั บปริญ ญาตรีห รือบัณฑิตศึกษา นั กศึกษาจาก ESC Rennes
จะไดรับจํานวนหนวยกิต 24 ECTS (10 – 12 หนวยกิตของวิทยาลัยนานาชาติ)
- นักศึกษาจาก ESC Rennes อาจลงเรียนวิชาวัฒนธรรมหรือภาษาเพิ่มเติม
แตรายวิชานี้จะไมนํามาคิดคํานวณหนวยกิต
2.1.2 นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ
- ทางเลือกที่ 1 จํานวนนักศึกษา 0– 4 คน ในระดับปริญญาตรีจากหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวของ ซึ่งได
ศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติมา 3 ป แลวจะไปแลกเปลี่ยนที่ ESC Rennes 1 ภาคการศึกษา ชวงภาคการศึกษาตน
(เดือนกันยายน - มกราคม) หรือชวงภาคการศึกษาปลาย (เดือนมกราคม – พฤษภาคม) เขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษา โดยไมตองชําระอัตราคาธรรมเนียมทางการศึกษาและสามารถถายโอนหนวยกิตได
- ทางเลือกที่ 2 โครงการภาคการศึ กษาพิเศษฤดูรอน วิทยาลัยนานาชาติ
อาจจะสงนักศึกษาเขารวมโครงการภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน Summer Programme ที่ ESC Rennes
จํานวนสูงสุดไมเกิน 12 คน (นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 คน ในภาคการศึกษาปกติ เทียบเทากับนักศึกษา 3 คน
ในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน)
2.1.3 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในแตละภาคการศึกษากํา หนดใหแตละฝายสง
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
สามารถไปเรียนตอปสุดทายที่ ESC Rennes หลักสูตร International Bachelor Programme in
Management third year – IBPM 3 (เริ่มเดือนกันยายนของปการศึกษา) เพื่อรับปริญญาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและของ ESC Rennes
2.2.2 Dual Master Degree under a 1+1 model นักศึกษาจากวิทยาลัย
นานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา หลังจากเรียนป 1 สามารถไปเรียนตอปที่ 2 ที่ ESC Rennes หลักสูตร Master
of Arts in International Business (MAIB) เพื่อรับปริญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและของ ESC Rennes
ทั้ ง นี้ ไม จํ า กั ด จํ า นวนนั ก ศึ ก ษา โดยนั ก ศึ ก ษาจะต อ งชํ า ระอั ต ราค า ธรรมเนี ย มทางการศึ ก ษาและอื่ น ๆ
ซึ่งเปนไปตามเกณฑการรับสมัครของ ESC Rennes
2.2.3 จํ า นวนนั ก ศึ ก ษา กํ า หนดให นั ก ศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย นานาชาติ หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ จํานวนไมเกิน 60 คน ลงทะเบียน
และศึกษาที่ ESC Rennes หลักสูตร IBPM 3 โดยชําระอัตราคาธรรมเนียมทางการศึกษาและอื่นๆ ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑการรับสมัครของ ESC Rennes
นักศึกษาที่เขารวมจะสามารถถายโอนหนวยกิต โดยแตละฝายพิจารณาการรับและถายโอน
หนวยกิตของนักศึกษา จํานวนหนวยกิตและผลการเรียนจะบันทึกไว ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งเพื่อใหสําเร็จการศึกษา
ตามระบบของแตละฝาย
การประสานงานความรวมมือภายใตบันทึกความเขาใจฉบับนี้ โดยผานความเห็นชอบจาก
Dean ของ ESC Rennes และผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธมีความเห็นเพิ่มเติมวา การทําความรวมมือกับ ESC Rennes จะเปน
ประโยชนตอวิทยาลัยนานาชาติ ในการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา รวมทั้งการจัดทําหลักสูตรรวมกัน
การถายโอนหนวยกิต โดย ESC Rennes ใชระบบ ECTS ซึ่งเปนที่ยอมรับของกลุมประเทศแถบยุโรป
การเทียบโอนรายวิชาและการถายโอนหนวยกิตจะเปน สิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการยอมรับในมาตรฐานการจัด
การเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติที่มีประสิทธิภาพ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ ESC Rennes School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ทั้งนี้ ในส ว นของการจั ด ทํ าหลั กสู ต ร Double Degree Corperation ที่ ร ะบุ ใน
Memorandum of Agreement on Student Exchange กับสถาบันดังกลาว ใหวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา
เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดเรื่ อ งเงื่ อ นไขการรั บ นั ก ศึ ก ษาไทยเพื่ อ ศึ ก ษารั บ ปริ ญ ญาที่ ป ระเทศฝรั่ ง เศส (Entry
Requirement และ Degree Students Admission Procedure) รวมทั้งคาใชจายในกรณีดังกลาว
ใหรับทราบทั่วกันกอนเปดดําเนินการหลักสูตรดวย
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ระเบียบวาระที่ 4.5.3

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

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 และมติที่ประชุม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 9/2557 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 10 กั น ยายน 2557 ได ใ ห ค วามเห็ น ชอบ (ร า ง) ข อ ตกลง
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศ
(Hunkuk University of Foreign Studies) สาธารณรัฐเกาหลี นั้น
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ฮั น กุ ก ภาษาและกิ จ การต า งประเทศประสงค ข อแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
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 ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน 1 ปการศึกษา จะเทากับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 2 คน ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน 1
ภาคการศึกษา” (ขอ 5)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศ (Hunkuk University of Foreign
Studies) สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.4

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

สรุปเรื่อง

ดวยคณะโบราณคดีประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ National Museum
Institute (New Delhi) สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานวิชาการและวิจัยในสาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี โดยเปนขอตกลงระดับคณะวิชา ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝายคือ
คณบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันลงนาม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ National Museum Institute (New Delhi) สาธารณรัฐอินเดีย
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ระเบียบวาระที่ 4.5.5

(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

สรุปเรื่อง

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค จะทําขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เพื่อแลกเปลี่ยนและเขารวมในการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาที่เกี่ยวของ และสงเสริมการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมวัสดุ รวมทั้ง
การนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ร ว มกั น ทั้ งด านการสนั บ สนุ น เครื่ องมื อ นั กวิ จั ย บุ คลากรการวิ จั ย และนั กศึ กษา
โดยเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา
1 ป นับตั้งแตวันลงนาม
สืบเนื่องจากการที่สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร ขอความอนุเคราะหในการยืมสถานที่และครุภัณฑทางการศึกษาของภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อดําเนินการ
เรียนการสอนในปการศึกษา 2557-2559 โดยไดเล็งเห็นศักยภาพและความพรอมของภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไดติดตอประสานงาน
เพื่ อให เ ป น พี่ เ ลี้ ย งทางการศึ กษาที่ ให คําแนะนํ าและแลกเปลี่ ย นประสบการณ ทางด า นการเรี ย น การสอน
และการวิจัย
ทั้งนี้ ไดผานการพิจารณาจากงานวิเทศสัมพันธแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.6
สรุปเรื่อง

(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย

ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Universiti Sains
Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย เพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานการศึกษาและวิชาการ การแลกเปลี่ยน
อาจารยและนักศึกษา ซึ่งสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม ทั้งนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย
Universiti Sains Malaysia เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยูบนเกาะปนัง เดิมชื่อ Universiti
Pulau Pinang กอตั้งขึ้นในป 2512 เปนมหาวิทยาลัยแหงที่ 2 ของประเทศ มีทั้งหมด 3 วิทยาเขตคือ
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17 คณะวิชา

1. Main Campus วิทยาเขตหลัก ประกอบดวยคณะวิชาทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร

2. Engineering Campus ประกอบดวยคณะวิชาทางดานวิศวกรรมศาสตร 6 คณะวิชา
3. Health Campus ประกอบดวยคณะวิชาทางดานสุขภาพ 3 คณะวิชา
ในป 2551 รัฐบาลมาเลเซียไดคัดเลือก USM ใหเขารวมโครงการ Accelerated Programme
for Excellence (APEX) ซึ่ง USM เปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงแรกที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการดังกลาว
เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดกาวไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก ในป 2557 USM ติดอันดับที่ 309 ของโลก
USM เปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึ กษาในหลากหลายสาขา
มีนักศึกษาเฉพาะวิทยาเขตหลัก จํานวน 28,300 คน อาจารย จํานวน 1,479 คน สาขาที่มีชื่อเสียง 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 ทั้งสองฝายจะตองแจงลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนเปนเวลา
อยางนอย 1 เดือน
5. วัตถุประสงคของการทําขอตกลง เพื่อสงเสริมความรวมมือและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการระหวางทั้งสองมหาวิทยาลัย 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 หรือความรวมมืออื่นๆ ที่ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกัน
6. การรักษาความลับ
6.1 ทั้ ง สองฝ า ยจะต องไม เ ป ด เผยข อ มู ล ใดๆ ก็ ต ามที่ เ ป น ความลั บ ให แ ก บุ ค คลที่ ส าม
โดยไมไดรับการยินยอมจากอีกฝายเปนลายลักษณอักษร
6.2 ขอมูลอันเปนความลับในหนังสือฉบับนี้ หมายถึง ขอมูลทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
ลิขสิทธิ์ ทรัพยสินทางปญญา หรือความลับทางการคาที่เกิดขึ้นระหวางการทําขอตกลงฉบับนี้
6.3 ทั้ ง สองฝ า ยจะต อ งไม เ ผยแพร เ นื้ อ หาข อ มู ล ในข อ ตกลงฉบั บ นี้ แ ก ส าธารณชน
และขอมูลซึ่งเปนความลับของทั้งสองฝายโดยไมไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษร
7. การยกเลิกและการตอสัญญา
7.1 ขอตกลงมีระยะเวลา 3 ป และจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ทั้งสองฝายลงนาม
7.2 ทั้งสองฝายสามารถยกเลิกหนังสือขอตกลงฉบับนี้โดยใหระยะเวลา 1 เดือนในการ
แจงเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝายทราบ
7.3 ขอตกลงฉบับนี้อาจจะไดรับการตออายุไปอีกหากไดรับการตกลงและความเห็นชอบ
จากทั้งสองฝาย
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8. สิทธิในการเผยแพร ขอมูล สําคัญทางวิ ชาการซึ่ งไดจ ากการทํ าข อตกลงแลกเปลี่ย นทาง
วิชาการนี้จะไดรับการเผยแพรและตีพิมพโดย Universiti Sains Malaysia เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
9. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคู สั ญ ญา ข อ ตกลงความร ว มมื อ ทางวิ ช าการฉบั บ นี้ จั ด ทํ า เพื่ อ
วั ต ถุ ป ระสงค ด า นการแลกเปลี่ ย นความรู ท างวิ ช าการเท า นั้ น มิ ไ ด จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค อื่ น ๆ หรื อ
ผลประโยชนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งของทั้งสองมหาวิทยาลัย
10. การยกเลิกสัญญา
10.1 ทั้งสองฝายสามารถยกเลิกขอตกลงนี้ หากเกิดกรณีที่ทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความ
เสียหายตามเงื่อนไขที่ระบุไว ดังนี้
- มหาวิทยาลัยเกิดภาระหนี้สินซึ่งไมสามารถชําระไดเมื่อครบกําหนด
- ทั้งสองฝายอยูระหวางการดําเนินการเจรจาประนอมหนี้
- ทั้งสองฝายแกปญหาในการชําระหนี้เพื่อวัตถุประสงคอื่น
- ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใตขอตกลงฉบับนี้
10.2 การยกเลิกสัญญาตองแจงใหทราบอยางนอยภายใน 21 วัน และจะมีผลบังคับใช
หลังจากที่อีกฝาย (ผูไมผิดสัญญา) ทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงไปยังฝายผูผิดสัญญา
10.3 เมื่อมีการยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งสองฝายจะถือวาไมมีพันธะผูกพันตอกัน ยกเวน
ในกรณีที่มีหนี้คางชําระที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจะตองเปนผูจายให Universiti Sains Malaysia สําหรับ
กิจกรรมที่มีการดําเนินการไปกอนหนาที่จะมีการยกเลิกสัญญา
11. เหตุสุดวิสัย ทั้งสองฝายจะไมรับผิดชอบตอความลาชาหรือความลมเหลวในการดําเนินงาน
จากเหตุการณหรือสถานการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทั้งสองฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งความผิดพลาด
ที่เกิดจากฝายใดฝายหนึ่งซึ่งดําเนินการตามภาระผูกพันที่กําหนดในหนังสือขอตกลงฉบับนี้
12. การเผยแพรตอสาธารณะ ทั้งสองฝายจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายจากสถานการณที่
อยูนอกเหนือการควบคุม โดยทั้งสองฝายจะดําเนินการตามภาระหนาที่ของตนที่ระบุไวในขอตกลงทางวิชาการ
ฉบับนี้เทานั้น
13. การแจงประกาศ การแจงขาวสาร ประกาศ หรือการติดตอสื่อสารในเรื่องตางๆ ระหวาง
ทั้งสองฝายจะดําเนินการสงไปยังที่อยูซึ่งกําหนดไวภายในหนังสือขอตกลงฉบับนี้
14. การเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาที่ไดถูกกําหนดไวตามหนังสือขอตกลงฉบับนี้จะไมสามารถ
แกไขหรือเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นได นอกจากไดรับความยินยอมรวมกันจากทั้งสองฝายเปนลายลักษณอักษร
15. ขอกฎหมาย หนังสือขอตกลงฉบับนี้จะถูกตีความในทางกฎหมายของประเทศมาเลเซีย
มหาวิทยาลัยผูรวมลงนาม และจะเสนอผลการตีความของอีกฝายตอไปยังศาลของประเทศมาเลเซีย
16. การระงับขอพิพาท ทั้งสองฝายตกลงวาหากเกิดขอพิพาทขึ้นจากการทําหนังสือขอตกลง
ฉบับนี้ จะแกไขโดยวิธีเจรจาตอรองอยางเปนมิตรเพื่อผลประโยชนของทั้งสองฝาย
17. การดําเนินการสําหรับหนังสือขอตกลง ลายเซ็นในเอกสารที่ลงนามและดําเนินการสงทาง
โทรสาร วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเอกสารที่สงมาเปนตัวสําเนา จะถือวาเปรียบเสมือนลายเซ็นตนฉบับ
สงผลใหหนังสือขอตกลงฉบับนั้นมีการดําเนินการเปรียบเสมือนตนฉบับจริงและสามารถใชแทนตนฉบับจริงได
18. ขอตกลง จนกวาจะมีการลงนามในหนังสือขอตกลงฉบับนี้เปนลายลักษณอักษร ทั้งสอง
ฝายจะตองไมมอบหมายภาระหนาที่หรือผลประโยชนแกบุคคลที่สาม
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19. ชื่อและสัญลักษณ การใชชื่อ สัญลักษณ หรือเครื่องหมายของฝายหนึ่งฝายใดบนเอกสาร
หรือสิ่งพิมพใดๆ จะตองไดรับหนังสืออนุญาตจากอีกฝายหนึ่งกอน
20. ความรวมมือและความสัมพันธ ทั้งสองฝายจะตองพยายามแกไขปญหา ใหความชวยเหลือ
ซึ่ ง กั น และกั น และใช ค วามรู ค วามสามารถในการดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอน หรื อ มาตรการที่ จํ า เป น เพื่ อ
ผลประโยชนรวมกันของทั้งสองฝายภายใตหนังสือขอตกลงฉบับนี้
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย
โดยมอบหมายใหงานวิเทศสัมพันธประสานงานกับคณะศึกษาศาสตรเพื่อปรับแกรายละเอียดใน (ราง) ขอตกลง
ดังกลาว กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.7

สรุปเรื่อง

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

ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกั บ Seoul National
University of Technology สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 เพื่อสงเสริมความรวมมือ
ทางดานการศึกษาและวิชาการของภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา และการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา
ซึ่ ง สอดคล อ งตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางความตกลงร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า ง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต า งประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมี ส าระสํ า คั ญ ข อ 6 ขอบเขต
ความร ว มมื อ และข อ 6.1 การเรี ย น การสอน ซึ่ ง จะครอบคลุ ม ถึ ง การแลกเปลี่ ย นคณาจารย นั ก ศึ ก ษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม ทั้งนี้ 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 โดยที่ผานมามหาวิทยาลัยมีกิจกรรม ดังนี้
ป 2548
- อาจารย วั ฒ นะพั น ธุ ครุ ฑ ะเสน คณบดี ค ณะมั ณ ฑนศิ ล ป พ ร อ มด ว ยอาจารย สื บ พงศ
เผาไทย หัวหนาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาไดนําคณะผูแทนของ SeoulTech ประกอบดวย Prof. Dr. Park
Sun-Woo, Dean of Laboratory Center, Prof. Namsook Chang และ Prof. Park Byoung Kwon
เขาพบอธิการบดีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 เพื่อนําเสนอและหารือความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยใน
สาขาเครื่องปนดินเผา
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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
ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เยี่ยมชมคณะวิชาทางวังทาพระ และหอศิลป วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2549
- รองศาสตราจารย ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร อธิการบดี พรอมดวยผูชวยศาสตราจารยสาทิศ ชูแสง
รองอธิ การบดีฝ ายวางแผนและวิ จั ย ดร.จิ ตติ มา อมรพิ เชษฐ กูล รองอธิ การบดีฝ ายวิ เทศสั มพั นธ และอาจารย
วัฒนพันธุ ครุฑะเสน คณบดีคณะมัณฑนศิลป ผูแทนจากสํานักหอสมุดกลาง ศูนยคอมพิวเตอร และกองแผนงาน
รวม 18 คน เดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาความรวมมือระหวางวันที่ 3–8 กันยายน 2549
- มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเชิญศิลปนจาก SeoulTech เขารวมแสดงงาน “การแสดงศิลปะ
เครื่องปนดินเผาแหงชาติ ครั้งที่ 13” ระหวางวันที่ 7–30 ธันวาคม 2549
ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธไดพิจารณารายละเอียดใน (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Seoul National University of Science and Technology สาธารณรัฐ
เกาหลีแลว มีความเห็นดังนี้
1. เปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย
2. ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี
3. ขอตกลงนี้มผี ลบังคับใชนับจากวันลงนามเปนตนไป
4. ขอตกลงมีกําหนด 5 ป การตออายุของขอตกลงนี้เปนไปโดยอัตโนมัติเปนเวลา 3 ป เวนแต
ฝายหนึ่งฝายใดจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งตองแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 6 เดือน
5. วัตถุประสงคของความรวมมือ คือ สงเสริมความกาวหนาทางดานการศึกษาและการวิจัย
โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมสําคัญๆ ภายใตขอตกลง ดังนี้
5.1 การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักวิจัย
5.2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
5.3 การรวมมือจัดทําโครงการวิจัย รวมถึงการจัดประชุมวิชาการรวมกัน
5.4 การแลกเปลี่ยนขาวสารและเอกสารสิ่งพิมพ
5.5 กิจกรรมอื่นๆ ที่สองมหาวิทยาลัยเห็นชอบรวมกัน
5.6 กิจกรรมอื่นๆ ที่ไมไดกําหนดในขอตกลงฉบับนี้ หากทั้งสองมหาวิทยาลัยเห็นชอบที่จะ
รวมมือหรือแลกเปลี่ยนกัน ใหจัดทําขอตกลงเพิ่มเติมหลังจากไดหารือรวมกันแลว
6. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
6.1 นักศึกษาแลกเปลี่ยนและระยะเวลา
- นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- นักศึกษาที่เขารวมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ปละ 5 คน/มหาวิทยาลัย
- ระยะเวลาการศึกษาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา แตไมเกิน 1 ปการศึกษา
- นักศึกษาจะไดรับการยกเวนคาเลาเรียนจากมหาวิทยาลัยเจาภาพ
6.2 การคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยเจาบานจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรูและทักษะ
การใชภาษา
6.3 หลักสูตรสําหรับนักศึกษา
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-

เปดสอน

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา/หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเจาภาพ

- นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน อยางนอย 12 หนวยกิต แตไมเกิน 21 หนวยกิต/

ภาคการศึกษา

6.4 โปรแกรมการเรียนและการถายโอนหนวยกิต
- นั ก ศึ ก ษาในโครงการแลกเปลี่ ย นที่ เ รี ย นจบหลั ก สู ต รจะได รั บ หน ว ยกิ ต จาก
มหาวิทยาลัยเจาภาพ
- มหาวิทยาลัยเจาภาพจะสงคาระดับคะแนน (grade) ใหกับมหาวิทยาลัยเจาบาน
- มหาวิทยาลัยเจาบานจะเปนผูพิจารณาการรับและถายโอนหนวยกิตของนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเจาภาพ
6.5 สถานภาพนักศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยเจาบานจะไดรับสิทธิ์และ
อยูภายใตกฎระเบียบขอบังคับเหมือนกับนักศึกษาคนอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเจาภาพ
6.6 คาเดินทาง คาอาหารและที่พัก
- นั ก ศึ ก ษาของทั้ ง สองมหาวิ ทยาลั ย จะต อ งรั บ ผิ ด ชอบค า เดิ น ทาง ส ว นค าที่ พั ก
มหาวิทยาลัยทั้งสองฝายจะรับผิดชอบ ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนมีจํานวนมากเกินกวาที่กําหนดไว
ในขอตกลงฉบับนี้ ใหนักศึกษาจํานวนที่เกินเปนผูรับผิดชอบคาที่พัก
- นักศึกษาจะตองรับผิดชอบคาอาหาร คาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และคาใชจาย
สวนตัว
6.7 เงื่อนไขอืน่ ๆ
- นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะตองมีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
- นักศึกษาจะชําระคาธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเจาบาน
- ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะธุระจัดหาที่พักที่เหมาะสมใหแกนักศึกษาและสิ่งตางๆ ที่
จําเปนตอการศึกษาและสันทนาการของนักศึกษา
หมายเหตุ

1

“มหาวิทยาลัยเจาบาน” (Home Institution) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่สงนักศึกษา
“มหาวิทยาลัยเจาภาพ” (Host Institution) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
2

มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Seoul National University of Science and Technology สาธารณรัฐเกาหลี
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการควรมีหลายคณะวิชาเขารวมในการทําขอตกลงนั้น
2. คณะวิชาที่มีการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการแลว ควรมีการดําเนินกิจกรรมความ
รวมมืออยางตอเนื่อง และรายงานผลการดําเนินกิจกรรมใหมหาวิทยาลัยทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.5.8

บันทึกความเขาใจในความรวมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษารองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (AEC) ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับบริษัท ไทยทีวี
จํากัด

สรุปเรื่อง

ดวยบริษัท ไทยทีวี จํากัด ประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร เพื่ อส ง เสริ ม การศึ กษา ภาพลั กษณ แ ละการพั ฒ นานั ก ศึ กษาทั้ งด า นการใช ภ าษาและการพั ฒ นา
ศักยภาพ ความรู ความสามารถ ทักษะ และความเขาใจที่จะปรับตัวพรอมแขงขันในเวทีประชาคมอาเซียน
โดยเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี และระดับ
ของผูลงนามของบริษัท ไทยทีวี จํากัด คือ ประธานกรรมการผูจัดการบริษัท ไทยทีวี จํากัด ขอตกลงมีกําหนด
ระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่ลงนามเปนตนไป
บริษัท ไทยทีวี จํากัด เปนบริษัทที่ดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชนและไดรับการอนุมัติให
ดําเนินกิจการโทรทัศนแหงชาติในระบบดิจิทัลสําหรับเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งชองขาวสารและสาระอื่นๆ
จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) โดยบริษัท
ไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการตางๆ ของสถานีจะเกิดประโยชนทางดานการศึกษา ยกระดับความรู สงเสริม
การมีอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสงเสริมภาพลักษณที่ดีแกเยาวชนและครอบครั วของประเทศเปน
อยางมาก อีกทั้งบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของเยาวชนที่อยูในวัยเรียน โดยเฉพาะเยาวชนที่กําลังศึกษา
อยูในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบบันทึกความเขาใจในความรวมมือเพื่อการพัฒนา
การศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับบริษัท ไทยทีวี จํากัด
และใหดําเนินการตอไป
นอกจากนี้ รองอธิการบดีฝายศิล ปวั ฒนธรรมแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่ มเติมว า คณะวิ ชา/
หนวยงานที่ตองการประชาสัมพันธคณะวิชา/หนวยงาน ขอใหสงขอมูลมายังรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประสานงานกับอมรินทรทีวีเพื่อดําเนินการตอไป
ปดประชุมเวลา 11.20 น.
(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองตามที่ไดแกไขแลว

