รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 4/2559
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ 2559
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

ถาวรเวช
ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
โกอุดมวิทย
เหลาพูนพัฒน
อิงคพัฒนากุล
ขัตติยพิกุล
ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
บรรณวิทยกิจ
เอี่ยมสะอาด
จันทรศิริ
ธารทัศนวงศ
เผาทองจีน
ศิริกลุ ชยานนท
เทียนประเสริฐ

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

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดาวลอย
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.วรางคณา
ผศ.ดร.มาเรียม
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล
อ.จอมภัค

เขียววิชัย
กาญจนมณีเสถียร
เกาศัลย
นิพัทธสุขกิจ
นิลพันธุ
อยูยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
คงชุม
คลังระหัด

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีฝายวิชาการ รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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11. อ.ดร.สายสุดา

เตียเจริญ

12. รศ.ดร.บุญศรี

จงเสรีจิตต

รองผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพการศึกษา
แทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ประธานสภาคณาจารย

คุณค้ําชู
สุธีวสินนนท
ยางกลาง
เกิดแสง

ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

อ.ดร.นนท
อ.ดร.ประไพพิมพ
ผศ.ดร.พีรพัฒน
อ.ดร.สุภาพ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน

แสงฉัตรแกว

ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี

ศิริวงศ
ตันวิมลรัตน

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไปราชการตางประเทศ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ไปราชการตางประเทศ

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.พิทักษ
2. อ.ดร.ศักดิพันธ
หมายเหตุ
วาระที่ 4.5.3 รายงานผลความก าวหน าของการเพิ่ มพู น ความรู ทางวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ
ของรองศาสตราจารยมานะ กาญจนมณีเสถียร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ผูชวยศาสตราจารย
ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร ไดรับอนุญาตใหออกจากหองประชุม
เปดประชุมเวลา 10.10 น.
เรื่องตางๆ ดังนี้

เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2559

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2559
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2559 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2559 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1
ระเบียบวาระที่ 2.1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ขอแสดงความเสียใจและไวอาลัยตอการถึงแกกรรมของอาจารย
สุรพล แสนคํา และการจัดนิทรรศการศิลปกรรม “การเดินทางของ สุรพล แสนคํา”

สรุปเรื่อง

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความเสียใจและไวอาลัยตอ
การถึงแกกรรมของอาจารยสุรพล แสนคํา อดีตรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ
ในการสวดพระอภิธรรมศพ ในวันศุกรที่ 26 กุมภาพันธ 2559 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 5 วัดพระปฐมเจดีย
ราชวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตยที่ 28 กุมภาพันธ
2559
ทั้งนี้ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพรวมกับเพื่อนศิลปนรวมรุนของอาจารยสุรพล
แสนคํา และสมาคมนักศึกษาเกาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกําหนด
จัดนิทรรศการศิลปกรรม “การเดินทางของ สุรพล แสนคํา” ระหวางวันที่ 29 กุมภาพันธ - 4 มีนาคม 2559
ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ โดยจะมีพิธี
เป ด นิ ท รรศการดั ง กล า วในวั น จั น ทร ที่ 29 กุ ม ภาพั น ธ 2559 เวลา 16.00 น. ณ บริ เ วณลานอนุ ส าวรี ย
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี และ PSG Art Gallery ซึ่งภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการผลงานของอาจารย
สุรพล แสนคํา ผลงานศิลปะจากเพื่อนพองนองพี่และลูกศิษย การออกรานจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม และของ
ที่ระลึก การแสดงดนตรี และกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาเกาและนักศึกษาปจจุบัน ซึ่งรายไดทั้งหมดจากการจัด
งานในครั้งนี้โดยไมหักคาใชจายใดๆ จะมอบใหกับครอบครัวของอาจารยสุรพล แสนคํา และสวนหนึ่งจะนําไป
จัดตั้งเปนกองทุนเพื่อสงเสริมการศึกษาของนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จึงขอเชิญ
ผูสนใจเขารวมชมนิทรรศการดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง

ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้
1. คณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ ป ระสงค ข อแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนของอาจารยผูสอน ซึ่งได
ผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ เมื่อวันที่
21 มกราคม 2559 จํานวน 3 รายวิชา คือ
1.1 รายวิชา 200 103 วาดเสน 1 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
1.2 รายวิชา 200 106 องคประกอบศิลป 1 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
1.3 รายวิชา 214 101 ศิลปกรรมไทยศึกษาพื้นฐาน ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
2. คณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ป การศึกษา
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 360 101 การออกแบบ 1 (Design I) ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการเคลื่อนยายผลงานของนักศึกษา ทําใหกรอกคะแนนไมครบถวน ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลปครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
รองอธิการบดี ฝายวิ ชาการได อนุ มัติ การขอแกไขค าระดั บผลการศึ กษาของคณะจิ ตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ และคณะมัณฑนศิลปแลว
3. คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2558 จํานวน 1 รายวิชา คื อ รายวิชา 466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
เนื่องจากเกิดความผิด พลาดในการกรอกคะแนนของอาจารย ผูสอน ซึ่งไดผ านความเห็ นชอบจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
4. คณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 520 492 Research Project II ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจาก
อาจารยผูสอนแกไขคาระดับผลการศึกษาในระบบไมทันภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2559
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
และคณะวิทยาศาสตรแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1
สรุปเรื่อง

เรื่องรับทราบอื่นๆ
การใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย
ประจํา ของผูบริหารมหาวิทยาลัย

ตามที่ประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย
ประจํา (ประธานสภาคณาจารย) ไดหารือกับกองนิติการวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา อีกหรือไม เนื่องจากผูบริหารมหาวิทยาลัยไดใชสิทธิใน
การเลื อกตั้ งกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยตามมาตรา 13 (5) แล ว จะสามารถใช สิ ทธิ ในการเลื อกตั้ งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 13 (6) ไดอีกหรือไม โดยประธานสภาคณาจารยไดอางคําพิพากษาศาลปกครอง
นครราชสีมา คดีหมายเลขดําที่ 103/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 461/2554 นั้น
กองนิติการไดมีความเห็น ดังนี้
1. คําพิพากษาของศาลปกครองจะผูกพันเฉพาะคูกรณีเทานั้นที่จะตองปฏิบัติตามคําพิพากษา
เมื่อคดีนี้ นายสมพงษ ทองอราม ไดยื่นฟองสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เมื่อศาลปกครองนครราชสีมา
(ศาลปกครองชั้นตน) มีคําพิพากษาแลวจึงมีผลผูกพันเฉพาะคูกรณีเทานั้น
2. เมื่ อ พิ จ ารณาคํ าพิ พากษาของศาลปกครองนครราชสี ม าในคดี นี้ แ ล ว พบว า การที่ ศาล
ปกครองนครราชสีมาพิจารณาวา ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ซึ่งมีรายชื่อผูดํารงตําแหนง
รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานักฯ เปนผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยรวมอยูดวย ไมชอบดวยกฎหมายนั้น เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรวาดวยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. 2547 ขอ 5 (4) กําหนดวา
“ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดแก คณาจารยประจํา ยกเวน
ผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 16 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” ซึ่งขอยกเวน
ดังกล าวเปน การกํ าหนดห ามคณาจารย ป ระจํ าของมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ สุ ริ น ทร ผู ดํารงตํ าแหนงอธิ การบดี
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
3. ส ว นผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทคณาจารย ป ระจํ า ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง กําหนดให
คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนผูเลือกตั้ง โดยมิไดกําหนดขอยกเวนไว และสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา พ.ศ. 2531 สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 แลว โดยใหคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง กรณีจึงแตกตางจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 ซึ่งมิไดกําหนด
เกี่ยวกับผูมีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา ไว โดยกําหนดแตเพียงวาคุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรไดประกาศใช ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรวาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. 2547 โดยขอ 5
(4) ของขอบังคับดังกลาว กําหนดใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
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ไดแก คณาจารยประจํา ยกเวนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 16 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547
ดังนั้น บุคคลใดก็ตามที่มีฐานะเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยศิลปากร ยอมเปน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยศิลปากรได โดยไมตอง
นํ า คุ ณ สมบั ติ อื่ น มาประกอบเพื่ อ ให เ ป น ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง อี ก เนื่ อ งจากคุ ณ สมบั ติ ข องผู เ ลื อ กตั้ ง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยศิลปากรถูกกําหนดไวโดยกฎหมายแลว
4. สํ า หรั บ พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร พ.ศ. 2530 เป น กฎหมายที่ มี ลั ก ษณะ
เปนกฎหมายเฉพาะสําหรับใชในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้น การดําเนินการใดที่ กําหนดไว
แลวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 จะนํากฎหมายอื่นมาใชบังคับดวยไมได
การที่มีการนําคําวา “ผูบริหาร” มาใชกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 13 (5)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มีความเห็นวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรตาม
มาตรา 13 (5) ถูกกําหนดไวเปนการเฉพาะแลววาจะตองเลือกตั้งจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เทานั้น โดยมาตรานี้มิได ถูกกําหนดใหเลือกตั้งจากผูดํารงตําแหนง
ผูบริหาร ดังนั้น จึงนําความหมายของ “ผูบริหาร” จากกฎหมายอื่นมาใชบังคับกับความในมาตรา 13 (5) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ไมได
ส วนคุ ณสมบั ติ ของผู รั บเลื อกตั้ ง ตลอดจนหลั กเกณฑ และวิ ธี การเลื อกตั้ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 13 (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ที่กําหนดไวในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร พ.ศ. 2531 นั้น คําวา “ผูบริหาร” ในขอบังคับนี้ก็ตองนําความหมายตามมาตรา
13 (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาอธิบาย ไมสามารถนําคําวา “ผูบริหาร” จาก
กฎหมายอื่นมาใชบังคับไดเชนกัน โดยขอบังคับนี้ไดกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิ ออก
เสียงเลือกตั้งไวตามที่มาตรา 13 (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 กําหนดไว คือ ผูดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย
และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
ทั้งนี้ มอบหมายใหสภาคณาจารยดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุมในการจัดทําสถิติ
การใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง และกระบวนการในการดําเนินการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจําให
ถู กต อง ตลอดจนดํ าเนิ น การตามข อบั ง คั บ มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากรว าด ว ยคุ ณสมบั ติ ข องผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา พ.ศ. 2531 อยางเครงครัด
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
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ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

สรุปเรื่อง

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(5 ป) สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป) สาขาวิชา
การประถมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และสาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตางประเทศ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ไดให
ความเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) สาขาวิชา
สังคมศึกษา (5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป) สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และ
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556 และมหาวิทยาลัยไดเสนอ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับรองปริญญาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ดังกลาว จํานวน 6 หลักสูตร ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และ
มาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป ) คณะที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่
19 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาแลว มีมติใหมหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรั บ /เพิ่ ม คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าที่ ใ ห มี ส าระความรู สาระการฝ ก ทั ก ษะ และสมรรถนะ
ครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภาในรายวิชาที่นํามาเทียบกับมาตรฐานความรู และมาตรฐานประสบการณ
วิชาชีพ โดยใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกอนนําเสนอคุรุสภาเพื่อพิจารณาใหการรับรองตอไป
2. กรณีนักศึกษาเรียนรายวิชาที่นํามาเทียบกับมาตรฐานที่ไมครอบคลุมสาระความรู สาระ
การฝกทักษะ และสมรรถนะของคุรุสภาไปแลว ใหมหาวิทยาลัยจัดทําโครงการอบรมเสริมความรูเพิ่มเติมใหกับ
นักศึกษาในสาระความรู สาระการฝกทักษะ และสมรรถนะที่ไมปรากฏ
3. ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสงขอมูลเพิ่มเติมดังกลาวไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึ กษาธิ การให แล ว เสร็ จ ภายใน 45 วั น หลั ง จากวั น ที่ ได รั บ แจ งจากสํ านั กงานเลขาธิ การคุ รุ ส ภา
กระทรวงศึกษาธิการ
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังกลาว จํานวน 6 หลักสูตร
โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
1. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาในหมวดวิชาชีพครูบังคับ จํานวน 2 รายวิชา คือ
- รายวิชา 468 101 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
- รายวิชา 464 340 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
2. ขอเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาชีพครูบังคับ จํานวน 23 รายวิชา คือ
- รายวิชา 461 101 หลักและระบบการจัดการศึกษา
- รายวิชา 462 200 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
- รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร
- รายวิชา 462 202 วิธีสอนทั่วไป
- รายวิชา 464 211 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา
- รายวิชา 464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา
- รายวิชา 464 340 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
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- รายวิชา 464 350 การวิจัยทางการศึกษา
- รายวิชา 467 261 การพัฒนาวิชาชีพครู
- รายวิชา 468 101 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
- รายวิชา 468 201 สื่อการศึกษา การจัดแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
- รายวิชา 465 501 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทย 1
- รายวิชา 465 502 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทย 2
- รายวิชา 466 501 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 1
- รายวิชา 466 502 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 2
- รายวิชา 467 501 การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 1
- รายวิชา 467 502 การฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 2
- รายวิชา 470 501 การฝกปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยศึกษา 1
- รายวิชา 470 502 การฝกปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยศึกษา 2
- รายวิชา 471 501 การฝกปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษา 1
- รายวิชา 471 502 การฝกปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษา 2
- รายวิชา 476 501 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 1
- รายวิชา 476 502 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 2
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) แจงใหที่ประชุม
ทราบวา จะไดนําหลักสูตรดังกลาว จํานวน 6 หลักสูตร เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยการเวียนขอความ
เห็ น ชอบ เพื่ อ ให ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถจั ด ส ง ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ดั ง กล า วไปยั ง สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
กระทรวงศึกษาธิการ ไดทันภายในเวลาที่กําหนด
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบการปรั บปรุ ง หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) สาขาวิชาการศึก ษา
ปฐมวัย (5 ป) สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 และสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมอบหมายใหคณะศึกษาศาสตร ชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ในการเร งดํ า เนิ น การตามที่ สํ านั กงานเลขาธิ การคุ รุ ส ภา กระทรวงศึ กษาธิ การ ได แจ งมา และให นํ าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

9
ระเบียบวาระที่ 4.1.2
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.1

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง

ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นั ก ศึ กษาป ล ะ 40 คน ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 12/2558 เมื่ อ วั น ที่ 16 กรกฎาคม 2558
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รอั กษรศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง

ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นั ก ศึ ก ษาป ล ะ 60 คน ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 14/2558 เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2558
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
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 รอั กษรศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูต รปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูต ร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.3
สรุปเรื่อง

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)

ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
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ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะอักษรศาสตรได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
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 รอั กษรศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิช าศิล ปะการแสดงศึกษา (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2559) และใหนํ าเสนอคณะกรรมการกลั่น กรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะโบราณคดี ได เ สนอหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นั ก ศึ ก ษาป ล ะ 60 คน ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 21/2558 เมื่ อ วั น ที่ 3 ธั น วาคม 2558
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะโบราณคดีได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.5

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง

ดวยคณะโบราณคดีไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นักศึ กษาป ละ 40 คน ที่ป ระชุ มคณะกรรมการวิช าการวาระพิ เศษ/2558 เมื่ อวัน ที่ 27 พฤศจิ กายน 2558
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะโบราณคดีได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูต ร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.2.6

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง

ดวยคณะโบราณคดีไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และกําหนดรับ
นักศึ กษาป ล ะ 40 คน ที่ ประชุ มคณะกรรมการวิ ช าการ ครั้ งที่ 20/2558 เมื่ อวั นที่ 19 พฤศจิ กายน 2558
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้ งนี้ คณะโบราณคดีได
ปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูต รปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูต ร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560 (โครงการปกติ)

สรุปเรื่อง

ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ได อนุ มัติ ให คณะวิ ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี อุต สาหกรรมดํ าเนิ น
โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการรับนักศึกษา
เพิ่มพิเศษ ตั้งแตปการศึกษา 2541 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่จะใหมหาวิทยาลัยกระจายโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหกวางขวาง สรางความเสมอภาคและลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในทองถิ่นที่หางไกลในทุกสาขาวิชา อีกทั้งเพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาที่ศึกษาอยูตามโรงเรียนตางๆ นั้น
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคดําเนินการสอบคัดเลือก
เพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา
2560 (โครงการปกติ) โดยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนเมษายน-ธันวาคม 2559 กําหนดรับนักศึกษา
ทั้งหมดจํานวน 762 คน ประกอบดวย
1. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.
2. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.
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คณิตศาสตร

3. โครงการสงเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม
4. โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและ

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
ระบบคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ
โลจิสติกส
- สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
รวม

สัญจร ก.

สัญจร ข. สงเสริมเด็กดีฯ วิทย-คณิต

30
10

40
30

0
3

0
5

45
30
20
40
25

45
20
40
30
40

2
0
5
5
2

5
5
5
5
3

30

20

0

5

30
30

40
20

5
2

5
5

30
320

40
365

5
29

5
48

หมายเหตุ : เนื่องจากอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยน
รายชื่อหลักสูตรและจํานวนรับนักศึกษาในภายหลัง
ทั้ ง นี้ ได กํ า หนดรายละเอี ย ดค า ใช จ า ยในการสอบคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาไว ใ นโครงการแล ว
ซึ่งกองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ
ของโครงการไม เกิ นอั ตราที่ กํ าหนดไว ตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรว าด วยการเบิ กจ ายเงิ นรายได ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็ นชอบ
ของที่ประชุมคณบดี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบโครงการสอบคั ด เลื อ กเพื่ อ เข า ศึ ก ษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560 (โครงการปกติ)
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ
ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผน
โครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1761/2558 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แตงตั้ง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรวุฒิ วัฒนา เปนกรรมการในคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการ
พัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป นั้น
เนื่องจากผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรวุฒิ วัฒนา ไดลาออกจากการเปนกรรมการดังกลาว ดังนั้น
เพื่อใหการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองบริการการศึกษาจึงประสงคขอเปลี่ยนแปลง
กรรมการในคณะกรรมการกํ า หนดนโยบายและวางแผนโครงการพั ฒ นาทั ก ษะและผลการเรี ย นรู ด า น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรวุฒิ วัฒนา เปน อาจารยอมรา
วีระวัฒน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กําหนดใหอาจารยประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแตเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2558 ประกาศใช ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา
และมหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการคัดเลือกอาจารยประจําที่รับเขาใหมที่สอนในระดับ
ปริญญาบั ณฑิตขึ้นไป เพื่ อใหได มาตรฐานภาษาอังกฤษตามหลั กเกณฑ ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
ดังนั้น จึงสมควรใหมีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งทําหนาที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑและแนวทางที่มหาวิทยาลัย
กํ าหนด โดยให ดู แลรั บผิ ดชอบทั้ งในส วนของอาจารย และนั กศึ กษาด วย ดั งนั้ น จึ งมี มติ เห็ นชอบให ยกเลิ ก
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรีย นรูด านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
เกี่ยวกับนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ ซึ่งดําเนินการทั้งในสวน
ของอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบดวยผูแทนของทุกคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย
แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง
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ระเบียบวาระที่ 4.2.2

สรุปเรื่อง

การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี

ตามคํ า สั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่ 1751/2557 ลงวั น ที่ 31 ตุ ล าคม พ.ศ. 2557 และที่
1880/2557 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แตงตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพชรบุรี ซึ่งมีวาระดํารงตําแหนง 2 ป และจะหมดวาระในวันที่ 30 กันยายน 2559 นั้น
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการ
ประจํ ามหาวิทยาลั ยศิ ล ปากร เพชรบุ รี พ.ศ. 2548 ข อ 5 กําหนดให มีคณะกรรมการประจํ ามหาวิทยาลั ย
ศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ประกอบดวย
1. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน เปนประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจํานวนไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ
3. คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาหนวยงานที่
เรี ย กชื่ ออย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะในมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วั ง ท า พระ หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
พระราชวังสนามจันทร หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี แลวแตกรณี เปนกรรมการ
4. ประธานสภาคณาจารยหรือผูแทน เปนกรรมการ
5. กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยในคณะวิชาตางๆ ที่ตั้งอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร
วังทาพระ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี แลวแตกรณี
คณะวิชาละ 1 คน เปนกรรมการ
6. กรรมการซึ่ งเลื อกตั้งจากข าราชการและพนั กงานประจํ าตําแหนง ซึ่ งมิ ใชคณาจารย ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพชรบุรี แลวแตกรณี จํานวน 2 คน เปนกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการตามขอ 1 และขอ 2 จึงเห็นสมควรนําเสนอทานอธิการบดีพิจารณา
สําหรับกรรมการตามขอ 5 และขอ 6 นั้น ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทข าราชการและพนักงาน ซึ่งมิใช
คณาจารย พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และ
โดยมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 13/2549 เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2549 กําหนดให
อธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตตางๆ
(วังทาพระ พระราชวังสนามจันทร และเพชรบุรี) ทั้งประเภทคณาจารย และประเภทขาราชการและพนักงานซึ่ง
มิใชคณาจารย โดยแยกกรรมการตามเขตการศึกษาออกเปน 3 ชุด เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการตามขอ 5.5 และ
ขอ 5.6 ของระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย ศิ ลปากรวาด ว ยคณะกรรมการประจํ ามหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร วังท าพระ
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพชรบุรี พ.ศ. 2548 ดังนี้
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คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการฯ
วังทาพระ ประกอบดวย

คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการฯ พระราชวัง
สนามจันทร ประกอบดวย

คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการฯ
เพชรบุรี ประกอบดวย

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
เปนประธาน
2. ประธานสภาคณาจารย หรือ
ผูที่ประธานสภาคณาจารย
มอบหมาย เปนกรรมการ
3. ผูแทนคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ซึ่งสังกัดวังทาพระ จํานวน
หนวยงานละหนึ่งคน
เปนกรรมการ
4. เจาหนาที่ของกองกลาง
เปนเลขานุการ

1. รองอธิการบดี พระราชวัง
สนามจันทร เปนประธาน
2. ประธานสภาคณาจารย หรือ
ผูที่ประธานสภาคณาจารย
มอบหมาย เปนกรรมการ
3. ผูแทนคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่ง
สังกัดพระราชวังสนามจันทร
จํานวนหนวยงานละหนึ่งคน
เปนกรรมการ
4. เจาหนาที่ของกองงานวิทยาเขต
เปนเลขานุการ

1. รองอธิการบดี เพชรบุรี
เปนประธาน
2. ประธานสภาคณาจารย หรือ
ผูที่ประธานสภาคณาจารย
มอบหมาย เปนกรรมการ
3. ผูแทนคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งสังกัด
เพชรบุรี จํานวนหนวยงานละ
หนึ่งคน เปนกรรมการ
4. เจาหนาที่ของสํานักงาน
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เปนเลขานุการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจั นทร และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย ศิลปากร เพชรบุ รี (ชุ ดใหม) โดยประกอบด วยผูดํ ารง
ตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้
1. คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ประเภทคณาจารย
และประเภทขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย ประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
ประธานกรรมการ
2. ประธานสภาคณาจารยหรือผูแทน
กรรมการ
3. เลขานุการคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
กรรมการ
4. เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
กรรมการ
5. เลขานุการคณะโบราณคดี
กรรมการ
6. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป
กรรมการ
7. ผูแทนคณะดุริยางคศาสตร
กรรมการ
8. ผูแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
9. ผูแทนวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
10. เลขานุการหอศิลป
กรรมการ
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11.
12.
13.
14.

เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
หัวหนางานสารบรรณ กองกลาง
นางสาวสุปราณี โลภักดีสวัสดิ์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

2. คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
ประเภทคณาจารย และประเภทขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย ประกอบดวย
1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
ประธานกรรมการ
2. ประธานสภาคณาจารยหรือผูแทน
กรรมการ
3. เลขานุการคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
กรรมการ
4. เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
กรรมการ
5. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป
กรรมการ
6. เลขานุการคณะอักษรศาสตร
กรรมการ
7. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร
กรรมการ
8. ผูแทนคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
9. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร
กรรมการ
10. เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
11. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
12. เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
13. เลขานุการศูนยคอมพิวเตอร
กรรมการ
14. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต
กรรมการ
15. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง
กรรมการ
16. นางสาวขนิษฐา อินทรปญญา
เลขานุการ
3. คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ประเภทคณาจารย
และประเภทขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย ประกอบดวย
1. รองอธิการบดี เพชรบุรี
ประธานกรรมการ
2. ประธานสภาคณาจารยหรือผูแทน
กรรมการ
3. ผูแทนคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
4. ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
5. ผูแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กรรมการ
7. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล
เลขานุการ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.2.3
สรุปเรื่อง

การแตงตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
แรกเขา

ตามที่ ไ ด มี การประชุ มความคิ ด เห็ น ระหว างสภามหาวิ ทยาลั ย และผู บ ริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย
เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอรไซด และการประชุมสัมมนาถายทอดนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยสูผูบริหารระดับหัวหนาภาค/สาขาวิชา เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม D-Beach
เมืองพัทยา ซึ่งผลการประชุมไดใหความสําคัญและมีขอเสนอแนะสอดคลองกันในการพัฒนาทักษะและผลการ
เรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 23/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งดําเนินการจัดประชุมเพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนา
ทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรอย างตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
และจากการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาทักษะและผล
การเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
1. จัดการทดสอบความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เมื่อแรกเขาดวยแบบทดสอบ SEPT เพื่อวัดระดับทักษะพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งจะทําให
สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาไดอยางเหมาะสม
และควรพิ จ ารณาการจั ด การทดสอบความรู ความสามารถทางด า นภาษาอั งกฤษของนั กศึ กษาเมื่ อสํ า เร็ จ
การศึกษาดวยแบบทดสอบ SEPT อีกครั้ง เพื่อวัดระดับพัฒนาการทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
2. ใช โ ปรแกรมเสริ ม ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษในการพั ฒ นาทั ก ษะและผลการเรี ย นรู ด า น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ ความถนัด และความสนใจของนักศึกษาในแตละ
คณะวิชา โดยไดเสนอใหมหาวิทยาลัยเปนผูประสานงานกับบริษัทผูดูแลโปรแกรม เพื่อสามารถตอรองราคาตอ
หนวยใชงานได ทั้งนี้ ไดสรุปคุณสมบัติ ขอดี และขอเสียของโปรแกรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จํานวน 3
โปรแกรม ดังนี้
2.1 โปรแกรม TELL ME MORE
2.2 โปรแกรม NYC English
2.3 โปรแกรม English Discoveries
3. ใหแตละคณะวิชาจัดทําแผนในการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาเสนอมหาวิทยาลัย โดยใหระบุขอมูลรายละเอียดการดําเนินงานตามแผนใหชัดเจนตามแบบฟอรม
แผนพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
จํ า นวน 7 ข อ เพื่ อ ให ค ณะวิ ช าใช เ ป น แนวทางในการกํ า หนดแผนพั ฒ นาทั ก ษะและผลการเรี ย นรู ด า น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
4. ออกใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง (CERTIFICATE) เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรู
และการฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหประสบความสําเร็จ โดยใหเปนการแสดงผลในลักษณะการ
พัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ในการนี้ กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดการ
ทดสอบทั ก ษะภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาแรกเข า พร อ มทั้ ง ให ทุ ก คณะวิ ช าจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ และสงมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. เห็ น ชอบให แต งตั้ ง คณะกรรมการจั ด การทดสอบทั กษะภาษาอั ง กฤษสํ าหรั บ นั ก ศึ กษา
แรกเขา โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้
1) รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
ประธานกรรมการ
2) ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
3) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
4) ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
กรรมการ
5) รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
6) รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
กรรมการ
7) รองคณบดีฝายวิชาการ คณะโบราณคดี
กรรมการ
8) รองคณบดีฝายบริหารพระราชวังสนามจันทร
กรรมการ
คณะมัณฑนศิลป
9) รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะอักษรศาสตร
กรรมการ
10) รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร
กรรมการ
11) รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
12) รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร
กรรมการ
13) รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14) รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร
กรรมการ
15) รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
16) รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
17) ผูชวยคณบดีฝายบริการการศึกษา
กรรมการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18) รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝายวิชาการ
กรรมการ
19) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
20) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
เลขานุการ
21) หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผูชวยเลขานุการ
กองบริการการศึกษา
22) นางสาวชุตินันท ปทีปะปานี กองบริการการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
23) นางสาวประภัสสร ถวายนิล กองบริการการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
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ทั้งนี้ มอบหมายให คณะกรรมการดั งกล าวพิจ ารณารายละเอี ย ดตามข อเสนอแนะของ
ที่ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการดําเนินการจัดการทดสอบ การยกเวนการทดสอบสําหรับ
นักศึกษาชาวตางชาติ และนักศึกษาที่ผานการทดสอบ TOEFL TOEIC และ IELTS ระบบการจัดอันดับผลการ
ทดสอบ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. ให ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การของการจั ด การทดสอบความรู ค วามสามารถทางด า น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อแรกเขาและเมื่อสําเร็จการศึกษาดวยแบบทดสอบ SEPT
ทั้งนี้ ขอใหทุกคณะวิชาจัดทําแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และสงมายังมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 พรอมทั้งสนับสนุนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการจัดการทดสอบดังกลาว
ตามจํานวนนักศึกษาที่เขาสอบ
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

สรุปเรื่อง

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะ
โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..)
และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..)

ตามที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ประสงค ข อเปลี่ ย นแปลงอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาในสวนของอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา อัตราคาธรรมเนียม
เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง และอัตราคาธรรมเนียมเรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 ฉบับ โดยจะเริ่มบังคับใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนไป
ซึ่งผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว พรอมทั้งไดแนบหลักเกณฑการพิจารณากําหนดอัตราคาลงทะเบียน
และค า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษ และตารางเปรี ย บเที ย บอั ต ราค าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาที่ เ รี ย กเก็ บ ในป จ จุ บั น และ
ที่กําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..)
2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..)
3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..)
4. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..)
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ไดมีขอเสนอแนะ
สําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป เมื่อผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปตามข อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
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การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยขอใหคณะวิชาที่ประสงค
จะปรั บ อั ต ราค าธรรมเนี ย มการศึ กษาเตรี ย มข อมู ล /เหตุ ผ ลสํ าหรั บ การปรั บ อั ต ราค าธรรมเนี ย มการศึ กษา
เพื่อชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลัย ศิ ลปากร เรื่ อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัย ศิล ปากร เรื่อง กําหนดอั ตราค าธรรมเนี ยมการศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา หลั กสู ตรนานาชาติ
(ฉบั บ ที่ ..) และ (ร าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อ ง กํ า หนดอั ต ราค าธรรมเนี ย มการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) และใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2559
(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม)

สรุปเรื่อง

ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย ได อ อกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อ ง ปฏิ ทิ น การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2559 ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 โดยผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 นั้น
ในการนี้ เพื่ อให การดํ าเนิ น งานด านการเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าการจั ด การโรงแรม เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อยและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ วิ ทยาลั ย นานาชาติ จึ งเสนอ
ที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของ
วิทยาลัยนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2559 (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม)
ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ในระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ของวิ ทยาลั ย นานาชาติ จ ะใช ป ฏิ ทิ น
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลัย ศิ ลปากร เรื่ อง
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2559 (หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม) และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3.3

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร

สรุปเรื่อง

ตามมติ ที่ป ระชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 11/2556 เมื่ อวั น ที่ 13 พฤศจิ กายน 2556 ได
เห็ น ชอบให ม หาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การพั ฒ นาสภาพแวดล อ มให แ ก นั ก ศึ ก ษา โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การปรั บ
สภาพแวดลอมดานกายภาพของหอพักนักศึกษา ซึ่งกองกิจการนักศึกษาโดยรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ไดดําเนินการซอมแซม พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาเสร็จสิ้นไปแลว
ประมาณรอยละ 85 และตามที่ที่ประชุมนักศึกษาหอพักทุกหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก
เห็นควรใหปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมหอพักทุกหอพัก เพื่อนําเงินรายไดจากการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม
ดังกลาวไปปรับปรุงสภาพแวดลอมหอพักเพิ่มเติมและสงคืนมหาวิทยาลัยตอไป นั้น
ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลั ย
ศิ ล ปากร เรื่ อ ง อั ต ราค า ธรรมเนี ย มหอพั ก นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร พระราชวั ง สนามจั น ทร
โดยมอบหมายใหกองกิจการนักศึกษาปรับแกไข (ราง) ประกาศดังกลาว ดังนี้
1. ในหนา 2 ขอ 2.4.2 - 2.4.3 และ 2.5.2 - 2.5.3 ใหตัดขอความ “หองละไมนอยกวา 2
คน” ออก
2. ในหนา 3 ยอหนาสุดทาย ใหปรับแกขอความ จาก “ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนไป
ยกเวน ขอ 2.1.4 ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 เปนตนไป” เปน “ทั้งนี้ ตั้งแตภาคการศึกษา
พิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป”
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
การติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ระหวางวันที่
1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 2559)

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และ
ที่ป ระชุ มคณบดี ครั้ งที่ 22/2558 เมื่ อวั นอั งคารที่ 17 พฤศจิ กายน 2558 ได ใหความเห็น ชอบรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาดังกลาว และแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 พรอมทั้งขอใหคณะวิชา/หนวยงานพิ จารณาปรับปรุง
และวางแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในปตอไป นั้น
ในการนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง เป น ประโยชน ต อ การเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ปการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 2559) สํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาไดติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ
และกลไกการประกั น คุ ณภาพการศึ กษา ประจํ าป การศึ กษา 2558 ครั้ งที่ 1 รอบ 6 เดื อน (ระหว างวั น ที่
1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 2559) ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.5.2

รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการขั้นสุดทายของ
ผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง

ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห ผู ช ว ยศาสตราจารย อ าวิ น อิ น ทรั ง ษี คณะมั ณ ฑนศิ ล ป
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการในโครงการเขียนหนังสือวิชาการเรื่อง “การออกแบบนิเทศศิลป”
เพื่อใชในการเรียนการสอนและขอตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น
ในการนี้ ผู ช ว ยศาสตราจารย อาวิ น อิ น ทรั งษี ได ส งรายงานผลความกาวหน าของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการขั้นสุดทาย ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมัณฑนศิลปครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการขั้นสุดทายของผูชวยศาสตราจารยอาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป
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ระเบียบวาระที่ 4.5.3

รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ
ของรองศาสตราจารยมานะ กาญจนมณีเสถียร คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร

สรุปเรื่อง

ตามที่ มหาวิ ทยาลั ยอนุ มั ติ ให ร องศาสตราจารย มานะ กาญจนมณี เ สถี ยร คณะสั ต วศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเขียนตําราชื่อศัตรูพืชและการจัดการ
โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 นั้น
ในการนี้ รองศาสตราจารยมานะ กาญจนมณีเสถียร ไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการแลว
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2557 และไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการฉบับสมบูรณ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบรายงานผลความก า วหน าของการเพิ่ ม พู น
ความรู ท างวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ ข องรองศาสตราจารย ม านะ กาญจนมณี เ สถี ย ร คณะสั ต วศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร
ระเบียบวาระที่ 4.5.4
สรุปเรื่อง

คณะวิทยาการจัดการขอปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของนักศึกษาโครงการพิเศษ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 18/2558 เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2558 ไดเห็นชอบใหปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ลักษณะโครงการ
พิเศษ เนื่องจากพิ จารณาแลว เห็ นวา การจั ดเก็ บค าลงทะเบีย นเรียนและคาธรรมเนียมพิเ ศษของนักศึ กษา
โครงการพิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ทําใหนักศึกษาที่เขาศึกษาในป
การศึกษา 2558 ชําระคาใชจายเฉพาะคาลงทะเบียนเรียนเหมาจายภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
21,400 บาท โดยไมตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 3,600 บาท และไม
ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ภาคการศึกษาละ
1,000 บาท ส ง ผลให เ กิ ด ความแตกต า งกั น เรื่ อ งค า ใช จ า ยในการศึ ก ษาระหว า งนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ศึ ก ษาใน
ปการศึกษา 2558 กับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2549-2557 โดยเฉพาะนักศึกษาที่เขาศึกษาใน
ปการศึกษา 2555-2557 ซึ่งปจ จุบั นกํ าลั งศึ กษาอยูชั้ นป ที่ 4 3 และ 2 ตามลํ าดั บ รวมถึ งส งผลกระทบต อ
งบประมาณรายรับของคณะวิชา นั้น
ในการนี้ เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
คณะวิทยาการจัดการไดเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตของนักศึกษาโครงการพิเศษ โดยใหเริ่มใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2559 พรอมทั้งไดแนบ
หลักเกณฑ การพิ จารณากําหนดอัตราคาลงทะเบียนและค าธรรมเนี ยมพิ เศษ และตารางเปรียบเทียบอัตรา
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คาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บในปการศึกษา 2549-2557 ปการศึกษา 2558 และที่ขอปรับปรุงเพิ่มเติม
ดังนี้
1. คาลงทะเบียนเรียนเหมาจายภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท เวนแต
นักศึกษาที่ศึกษาเกิน 8 ภาคการศึกษา และมีจํานวนหนวยกิตเหลือไมเกิน 12 หนวยกิต ใหชําระคาลงทะเบียน
เรียน ภาคการศึกษาละ 14,300 บาท
2. คาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดย
คณะวิทยาการจัดการ หนวยกิตละ 1,500 บาท
ทั้ ง นี้ รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวางแผนและพั ฒ นาได เ สนอแนะให พิ จ ารณาจั ด ทํ า เป น อั ต รา
คาธรรมเนียมโครงการพิเศษใหมทดแทนของเดิม โดยยึดหลักการ “ไมเพิ่มคาธรรมเนียมการศึกษาจากที่เคยเก็บ
อยูกอน”
อนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ไดมีขอ เสนอแนะ
สําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป เมื่อผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยขอใหคณะวิชาที่ประสงค
จะปรั บ อั ต ราค าธรรมเนี ย มการศึ กษาเตรี ย มข อ มู ล /เหตุ ผ ลสํ า หรั บ การปรั บ อั ต ราค าธรรมเนี ย มการศึ กษา
เพื่อชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตของนักศึกษาโครงการพิเศษ ตามที่คณะวิทยาการจัดการเสนอ และใหนําเสนอคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.5

ขอมูลการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ

สรุปเรื่อง

ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได ล งนามข อ ตกลงความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สถาบั น
ตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร
การวิจัย การสัมมนา การแลกเปลี่ยนอาจารย/บุคลากร/นักศึกษา การจัดนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร และสิ่งพิมพ นั้น
ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธไดเสนอที่ประชุมพิจารณาขอมูลการจัดทําขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันตางประเทศ จํานวน 20 ประเทศ ซึ่งยังมีผลบังคับใชอยู จํานวน 61 ฉบับ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ใ ห ความเห็ น ชอบข อมู ล การจั ด ทํ าข อ ตกลงความร ว มมื อทาง
วิช าการกับ สถาบั นต างประเทศ ตามที่งานวิเ ทศสัมพัน ธเ สนอ โดยขอใหคณะวิช าพิ จารณาจั ดทํ าแผนและ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนิน กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการอยางตอเนื่องใหชั ดเจน หากประสงคให
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดังกลาวคงอยู เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทําขอตกลงความ
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รว มมื อทางวิ ช าการ แล ว เสนอมายั งมหาวิ ทยาลั ย เพื่อจะได ร วบรวมข อมู ล ก อนนํ าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย
พิจารณาตอไป
ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม มี ข อ เสนอแนะให ค ณะวิ ช าจั ด เตรี ย มข อ มู ล เกี่ ย วกั บ อั น ดั บ ของสถาบั น
ตางประเทศที่มหาวิทยาลัยทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ พรอมรายละเอียดความโดดเดนในดานตางๆ
เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
ปดประชุมเวลา 12.00 น.
(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองตามที่ไดแกไขแลว

