
 

 

รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 5/2558 

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 
ณ  ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

                                …………….……………….. 
 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  

  และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
3. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. ผศ.ดร.เชาวรีย ์ อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
5. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  
6. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
7. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
8. รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
9. อ.โอชนา  พูลทองดีวัฒนา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน 

  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
10. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
12. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
13. ผศ.ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
14. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
15. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
16. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
17. อ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       

  รักษาราชการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 
18. ผศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
19. อ.มานพ  เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
20. รศ.ดร.เกษร  จันทร์ศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
21. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
22. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อ านวยการหอศิลป์ 
23. ผศ.ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ 

    รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
24. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ 
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ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี 
2. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
3. อ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.ดร.พีรพัฒน์  ยางกลาง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
2. ผศ.ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา        

     พระราชวังสนามจันทร์ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดร.ศุภรัตน์  แสงฉัตรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  ติดราชการ 
2. อ.อ ามฤทธิ์   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรม ติดราชการ 

  ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
3. อ.ด าริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ไปราชการต่างประเทศ 
4. ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ติดราชการ 
5. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ติดราชการ 

 
เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 4/2558         

เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ                
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ที่ได้รับ               

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ถาวร      

โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2558 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2.3  เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2.4  เรื่องรับทราบด้านวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังนี้ 
1. บัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2557 จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 200 601 เตรียมศิลปนิพนธ์ 1 ของนักศึกษาจ านวน 2 ราย เนื่องจากเกิด
ความผิดพลาดในการกรอกค่าระดับคะแนนผลการศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า            
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 จ านวน 2 รายวิชา คือ  

2.1 รายวิชา 641 101-55 Basic Engineering กลุ่ม 3 ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย
เนื่องจากนักศึกษามีรหัสประจ าตัวนักศึกษา 2 รหัส จึงท าให้ส่งผลค่าระดับคะแนนผลการศึกษาผิดพลาด  

2.2  รายวิชา 615 498-51 Mechanical Engineering Project I กลุ่ม 3 ของนักศึกษา 
จ านวน 1 ราย เนื่องจากนักศึกษามีปัญหาสุขภาพ และได้ด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษาแล้ว      
แต่การส่งเอกสารการแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษาล่าช้า จึงท าให้ระบบเปลี่ยนค่าระดับคะแนนผล
การศึกษา จาก I เป็น F โดยอัตโนมัติ 
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3. คณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2557 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2558 จ านวน 2 รายวิชา คือ  

3.1 รายวิชา 362 232 Motion Picture ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความ
ผิดพลาดในการกรอกคะแนน 

3.2  รายวิชา 367 203 Creative Pattern Making ของนักศึกษาจ านวน 2 ราย 
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรับส่งงานของนักศึกษา  

4. คณะโบราณคดีประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 320 302 Social and Cultural Anthropology ของนักศึกษาจ านวน 
1 ราย เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนกรอกค่าระดับคะแนนผลการศึกษาผิดพลาด ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก       
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดีครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย    
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมัณฑนศิลป์ และคณะโบราณคดีแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ โดยให้กองบริการการศึกษาจัดท าค าสั่งรายชื่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรและรายงานให้ที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น  

บัดนี้ กองบริการการศึกษาได้รายงานให้ที่ประชุมคณบดีทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรต่างๆ ในช่วงเดือนธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้ 

 

ค าสั่งที่ หลักสูตร คณะวิชา 
จ านวน

อนุกรรมการ 
(คน) 

หมายเหตุ 

2015/2557 
ลงวันที่ 2 
ธันวาคม    

พ.ศ. 2557 

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 

บัณฑิตวิทยาลัย 6  

161/2558   
ลงวันที่ 27 
มกราคม    

พ.ศ. 2558 

1. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต       
    สาขาวิชาภาษาไทย               
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

คณะอักษรศาสตร์ 6  
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ค าสั่งที่ หลักสูตร คณะวิชา 
จ านวน

อนุกรรมการ 
(คน) 

หมายเหตุ 

 

2.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ       
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
3.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต    
    สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส     
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
4.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาเยอรมัน       
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
5. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต     
    สาขาวิชาประวัติศาสตร์         
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
6.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภูมิศาสตร์        
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
7.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
8.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาปรัชญา           
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
9.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
10. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์     
    และบรรณารักษศาสตร์ 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
11. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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6 
 
 

6 
 
 

6 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 

 
 

6 
 
 
6 
 
 
 
6 
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ค าสั่งที่ หลักสูตร คณะวิชา 
จ านวน

อนุกรรมการ 
(คน) 

หมายเหตุ 

 

12. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
13. หลักสูตรวิชาโททัศนศิลป์  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

6 
 
 

6 
 

162/2558    
ลงวันที่ 27 
มกราคม    

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี                  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

บัณฑิตวิทยาลัย 5  

173/2558     
ลงวันที่ 29 
มกราคม     

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดงศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะอักษรศาสตร์ 6  

187/2558    
ลงวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง                     
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

บัณฑิตวิทยาลัย 6  

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
   ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ           

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยวิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ านวน 25 รายวิชา 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย    
เพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี     

พ.ศ. 2554 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  รุ่นพระแสง* - 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธ์กุล* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธ์กุล* 

2. อาจารย์กนก  รุ่งกีรติกุล 2. อาจารย์กนก  รุ่งกีรติกุล 

3. อาจารย์รุ่งฤดี  เลียวกิตติกุล 3. อาจารย์รุ่งฤดี  เลียวกิตติกุล 

4. อาจารย์ชฎาภรณ์  จันทร์ประเสริฐ - 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชีย
ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดังนี้  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจีน 

1. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศนินิติวงศ์ 1. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศนินิติวงศ์*  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย 

3. อาจารย์ ดร.ภูรดา  เซี่ยงจ๊ง 3. อาจารย์ ดร.ภูรดา  เซี่ยงจ๊ง 

สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาเกาหลี 

1. อาจารย์สิรินาถ  ศิริรัตน์ 1. อาจารย์สุมาลี สูนจันทร์ 

2. อาจารย์ชุติมา  อารียะธนวัลย์ 2. อาจารย์ชุติมา  อารียะธนวัลย์ 

3. อาจารย์ Maeng Jung-hee 3. อาจารย์ Yun Cheong Oh 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์นาตยา  อยู่คง* 1. อาจารย์นาตยา  อยู่คง* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธ์กุล*  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธ์กุล*  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์  

4. อาจารย์สิรินาถ  ศิริรัตน์  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน 

5. อาจารย์จรัส  ประจันพาณิชย์ 5. อาจารย์จรัส  ประจันพาณิชย์ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ฉบับปี      

พ.ศ. 2555 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

1. ขอตัดข้อความ “บังคับก่อน : 464 111 การศึกษาเบื้องต้น” ในหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.5    
หน้า 36 และในภาคผนวก (จ) หน้า 140 ในส่วนของเงื่อนไขรายวิชา 464 113 การศึกษาเปรียบเทียบ  

2. ขอแก้ไขรหัสวิชา หน้า 19 จาก “รายวิชา 468 102 สื่อการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้” เป็น “รายวิชา 468 201 สื่อการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้”  

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค          

ด้านสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา        
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในหมวดที่ 3 ระบบการ
จัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา    
แผน ก1 ก2 และแผน ข ในหัวข้อส าเร็จการศึกษา จาก “ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษา” เป็น 
“ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษา” 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.6 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม              

และการบริหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา     
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงแบบ
รายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในหมวดที่ 3 ระบบการจัด
การศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา    
แผน ก1 ก2 และแผน ข ในหัวข้อส าเร็จการศึกษา จาก “ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษา” เป็น 
“ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษา” 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556  แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.7 หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม            

และการบริหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา     
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงแบบ
รายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในหมวดที่ 3 ระบบการจัด
การศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา    
แผนการศึกษาแบบ 1.2 และ 2.2 ในหัวข้อส าเร็จการศึกษา จาก “ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา” 
เป็น “ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา” 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปิดหลักสูตรใหม่ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปิดหลักสูตร 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การด าเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับนักเรียนโครงการโอลิมปิก

วิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร           
โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (โครงการรับตรง) 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะด าเนินการโครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการ    
รับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ     
ปีการศึกษา 2558 (โครงการรับตรง) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและมีผล
การเรียนดีได้เข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์โดยตรง ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของคณะวิชา และคัดเลือก
นักเรียนที่มีความสามารถสูงเพ่ือศึกษาต่อที่คณะวิชา โดยมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 
2558 ก าหนดรับนักศึกษาจ านวน 50 คน แบ่งเป็น 10 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 5 คน 
2. สาขาวิชาฟิสิกส์    จ านวน 5 คน 
3. สาขาวิชาเคมี    จ านวน 5 คน 
4. สาขาวิชาสถิติ     จ านวน 5 คน 
5. สาขาวิชาชีววิทยา     จ านวน 5 คน 
6. สาขาวิชาจุลชีววิทยา     จ านวน 5 คน 
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    จ านวน 5 คน 
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   จ านวน 5 คน 
9. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์    จ านวน 5 คน 

10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    จ านวน 5 คน 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับ
นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ          
ปีการศึกษา 2558 (โครงการรับตรง) ตามที่คณะวิทยาศาสตร์เสนอ และให้น าเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
โครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.2 โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์    

เพิ่มพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร        
ปีการศึกษา 2558 (โครงการรับตรง) 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะด าเนินการโครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการ   
รับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพ่ิมพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 
2558 (โครงการรับตรง) เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีระยะเวลาด าเนินการ
ตั้งแต่เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2558 ก าหนดรับนักศึกษาจ านวน 200 คน ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 จ านวน 140 คน แบ่งเป็น 8 สาขาวิชา ดังนี้ 
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 15 คน 
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  จ านวน 15 คน 
3. สาขาวิชาสถิติ จ านวน 15 คน 
4. สาขาวิชาฟิสิกส์    จ านวน 20 คน 
5. สาขาวิชาเคมี    จ านวน 20 คน 
6. สาขาวิชาชีววิทยา     จ านวน 20  คน 
7. สาขาวิชาจุลชีววิทยา    จ านวน 15  คน 
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  จ านวน 20  คน 
กลุ่มท่ี 2 จ านวน 60 คน แบ่งเป็น 2 สาขาวิชา ดังนี้  
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จ านวน 30 คน 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 30 คน 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 
(โครงการรับตรง) ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์เสนอ และใหน้ าเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 515/2557 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557 แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและตรวจสอบ
ความถูกต้องการใช้ภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย       
โดยจะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 นั้น  

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ            
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กองบริการการศึกษา 
จึงเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ชุดใหม่) ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ 
2. อาจารย์ ดร.ธนะ  จีระพิวัฒน์ 
3. อาจารย์ ดร.พนิดา  บุญทวีเวช 
4. อาจารย์ ดร.ชนินทร  สุขเจริญ 
5. อาจารย์เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักดี 
6. อาจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย 
7. อาจารย์รินทร์  ชีพอารนัย 
8. อาจารย์ ดร.สุภาพ  เกิดแสง 
9. อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  วรวรรโณทัย 

10.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตชัย  ฉิ่นไพศาล 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพรรณ  บุญกิจ 
12. Mr.William M.Martin 
13. Mr.Jamie Hiltom Grey 
14. นางจงกลรัตน์  วิจิตรเวชการ 
15. นางสาวมุกดา  คล้ายกุญชร 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม 
17. นางสาวต่างพักตร์  ตระกรุดแก้ว 
18. อาจารย์ ดร.ปริตตา  ประยูรยงค์ 
19. อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์  ยางกลาง 
20. อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์  ฟุ้งเฟ่ือง 
21. อาจารย์นวลเพ็ญ  พ่วงพันสี 
22. อาจารย์วรฐ  กายูรวัฒน์ 
23. อาจารย์อมรา  วีระวัฒน์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ          
ในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร โดยให้กองบริการการศึกษาปรับแก้ต าแหน่งทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ
รายที่ 16 จาก “รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม” เป็น “ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม”   
ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการใช้สนามเทนนิส          

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ พ.ศ. .... 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองกิจการนักศึกษาจะจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตาม

นโยบายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น  
ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาได้เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย

ศิลปากรว่าด้วยการใช้สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ พ.ศ. ....  ซึ่งผ่านการ
พิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการใช้สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้
กองนิติการเพ่ิมเติมข้อความเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามเทนนิสส าหรับการเรียนการสอน    
หรือการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

ทั้งนี้ มอบหมายให้กองกิจการนักศึกษาเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยของสนามเทนนิส โดยอาจ
พิจารณาให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มีส่วนร่วมในการดูแลความเรียบร้อย
ของสนามเทนนิสด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน         
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้รับทราบ

รูปแบบการจัดท าประกาศก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จ านวน 2 รูปแบบ โดยให้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ   
แต่ละคณะวิชาต่อไป นั้น 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์  ตามข้อ 13 ของระเบียบดังกล่าว    
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์  แล้วให้น าเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5         เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 คณะวิทยาการจัดการขอแก้ไขรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตาม

รายละเอียดของหลักสูตรของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 24/2557 เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ได้รับทราบสรุปผล
การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตรของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 
2556 ซึ่งมีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์และพร้อมเผยแพร่จ านวน 91 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 
จ านวน 49 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 40 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร นั้น 

ในการนี้ กองบริการการศึกษาเสนอพิจารณาตามที่คณะวิทยาการจัดการได้ขอแก้ไขรายงาน
การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตรของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2555) 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
โดยขอแก้ไข จาก “มีการด าเนินการผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ของกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ เห็นสมควรแจ้ง สกอ. เพ่ือขอเผยแพร่หลักสูตรได้ ทั้งนี้ โดยผ่านขั้นตอนของมหาวิทยาลัยก่อน” เป็น 
“ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เห็นสมควรปรับปรุง” เนื่องจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตรลาออก 1 ราย และสิ้นสุดสัญญาจ้าง 1 ราย และไม่ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่
ทดแทนในระหว่างปีการศึกษา 2556 จึงท าให้หลักสูตรไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ทั้งนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2558           
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 



 

 

16 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตใิห้ความเห็นชอบการแก้ไขรายงานการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามรายละเอียดของหลักสูตรของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 หลักสูตร 
ตามท่ีกองบริการการศึกษาเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.5.2 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ    

สถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2558 และ (ร่าง) สัญญา       
แนบท้ายข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร       
กับสถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส    

           
สรุปเรื่อง 

 ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์จะท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวาแตล 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2558 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและสร้างเครือข่ายการศึกษา 
วิจัย และพัฒนาบุคลากรของทั้งสองสถาบันร่วมกัน โดยเป็นข้อตกลงระดับสถาบัน ระดับของผู้ลงนามของทั้ง
สองฝ่ายคืออธิการบดี ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม และสัญญาแนบท้ายข้อตกลง   
มีระยะเวลา 2 ปี และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติทันที หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร 

เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระส าคัญข้อ 6 ขอบเขต
ความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ก่อนทีค่ณะวิทยาการจัดการจะด าเนินการต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตใิห้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2558  และ  ( ร่ า ง ) 
สัญญาแนบท้ายข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันวาแตล สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษเป็นผู้ประสานงานในการ       
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตเพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมเติมในด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนรับนักศึกษา การประชาสัมพันธ์หรือการด าเนินกิจกรรมของ
หลักสูตร การรับผิดชอบนักศึกษากรณียกเลิกสัญญาของทั้ง 2 ฝ่าย การระบุค าจ ากัดความของ “SILPAKORN 
UNIVERSITY’s Vatel School” ข้อผูกพันทางสัญญาเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรนานาชาติด้านการจัดการ
โรงแรมทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (international programs in Hôtel Management (BBA & MBA)) 
รวมทั้งข้อจ ากัดของการเปลี่ยนแปลงคณะวิชาที่ด าเนินการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและ    
เป็นธรรมของทั้ง 2 ฝ่าย  
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 รายงานผลการศึกษาค้างส่ง  
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี วาระพิเศษ/2557  เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ได้ให้ความ
เห็นชอบวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะวิชา/หน่วยงาน นั้น 

ในการนี้  กองคลังได้สรุปการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีคณะวิชา/หน่วยงานเสนอมา ดังนี้ 

ตลิ่งชัน 
กองกลาง  จากเดิม จ านวน   300,000.00  บาท 
  เป็น  จ านวน   400,000.00  บาท 

วังท่าพระ 

คณะโบราณคดี    จากเดิม  จ านวน     1,500,000.00  บาท 
   เป็น  จ านวน     3,000,000.00  บาท 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่าย
หมุนเวียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม) ของคณะวิชา/หน่วยงานตามที่กองคลังเสนอ 
 

ปิดประชุมเวลา 11.10 น. 

       
 (นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

 
 
 
 
 

 


