รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 6/2559
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย
ศ.ถาวร
ผศ.ดร.สมพิศ
อ.อํามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
อ.วุฒิชัย

11. รศ.ดร.เกษร
12. รศ.ดร.ปานใจ
13. อ.ดร.ปรมพร

ถาวรเวช
ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
โกอุดมวิทย
ขัตติยพิกุล
ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
เลิศสถากิจ
จันทรศิริ
ธารทัศนวงศ
ศิริกุลชยานนท

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการหอศิลป

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดาวลอย
รศ.ดร.วศิน
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.วรางคณา
ผศ.ดร.มาเรียม
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล
รศ.ดร.พิทักษ
อ.มานพ
ผศ.ฉัตรชัย
ผศ.ดร.ศักดิพันธ
รศ.ดร.บุญศรี

เขียววิชัย
กาญจนมณีเสถียร
อิงคพัฒนากุล
เกาศัลย
นิพัทธสุขกิจ
นิลพันธุ
อยูยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
คงชุม
ศิริวงศ
เอี่ยมสะอาด
เผาทองจีน
ตันวิมลรัตน
จงเสรีจิตต

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ประธานสภาคณาจารย
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ผูเขารวมประชุม
1. อ.นภดล
2. อ.ดร.ประไพพิมพ
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน

วิรุฬหชาตะพันธ
สุธีวสินนนท
ยางกลาง

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ธงชัย

เตโชวิศาล

2. ผศ.ดร.ศุภรัตน
3. ผศ.สยุมพร

แสงฉัตรแกว
กาษรสุวรรณ

รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร
ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี
ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม

เหลาพูนพัฒน
บรรณวิทยกิจ
เทียนประเสริฐ

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ไปราชการตางประเทศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปราชการตางประเทศ

ผูไมมาประชุม
1. อ.ปญจพล
2. อ.ดําริห
3. ผศ.ดร.อริศร
เปดประชุมเวลา 09.50 น.
เรื่องตางๆ ดังนี้

เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ไมมี

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 ยคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารประสงค ข อแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 803 102 การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร
ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกคะแนนของอาจารยผูสอน ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1
สรุปเรื่อง

เรื่องรับทราบอื่นๆ
โครงการจิตกตัญูแกผูมีคุณ ประจําป 2558

ตามที่ ก องกิ จ การนั ก ศึ ก ษาได ดํ า เนิ น โครงการจิ ต กตั ญ ู แ ก ผู มี คุ ณ ประจํ า ป 2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ โดยเปดโอกาสให
นักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษาจากคณะวิชาทางวังทาพระและตลิ่งชันเขียนจดหมายแสดงความขอบคุณไปยัง
ผูใหทุนการศึกษาดวยลายมือตนเอง แทนการจัดทําบัตรอวยพรปใหมใหกับผูใหทุนการศึกษาในรูปแบบเดิม
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะทํางานจั ดโครงการจิ ตกตั ญูแกผูมีคุณ เนื่องดว ยระยะเวลาในการจั ด
โครงการดังกลาวลวงเลยเทศกาลปใหมแลว นั้น
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผูสนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับ
ปริ ญ ญาตรี ใ นประเทศให แ ก เ ยาวชนที่ มี ภู มิ ลํ า เนาในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
หรื อทุ น อุด มศึ กษาเพื่ อการพั ฒ นาจั งหวั ด ชายแดนภาคใต ไดรั บ จดหมายแสดงความขอบคุ ณดั งกล าวและ
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มีหนังสือขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยแจงไปยังอาจารยที่ ปรึกษาและเจาหนาที่ผูดูแลนักศึกษาใหชวยดูแล
และใหกําลังใจแกนายอนีนัสริ์ ลีลานนท นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะโบราณคดี ผูไดรับทุนการศึกษารายนี้เปน
พิเศษ เพื่ อจะไดสําเร็ จการศึกษาตามความมุงหวั งและเปน คนดีของสังคมต อไป โดยขอให สงผลการศึ กษา
ความประพฤติ หรือขอมูลของนักศึกษาใหเจาหนาที่ของ สกอ. ทราบเปนระยะๆ ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ กองกิจการนักศึกษาจะดําเนินการจัดโครงการในลักษณะนี้อยางตอเนื่องทุกป เพื่อเปน
การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษากับผูใหทุนการศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.2

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม

สรุปเรื่อง

ตามที่สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเปนเจาภาพ
จัดงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขายศึกษา วิจัย และความสัมพันธการจัดการชุมชน ครั้งที่ 2 รวมกับ
สาขาวิ ช าชุ ม ชนศึ ก ษา คณะศิ ล ปศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร และสาขาวิ ช าบ า นและชุ ม ชน
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันที่ 19-21 กุมภาพันธ 2558 นั้น
ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสามสถาบัน คือ อธิการบดี ซึ่งขอตกลงมีผลนับตั้งแตวันลงนาม โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้
1. ความร วมมื อทางวิ ชาการ ได แก การแลกเปลี่ ยนอาจารย การแลกเปลี่ ยนนั กศึ กษา การ
ดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2. ความรวมมือในการทําวิจัยรวมระหวางสถาบัน ทั้งในระดับอาจารยและนักศึกษา
3. ความรวมมือในการจัดโครงการเครือขายศึกษา วิจัย และความสัมพันธการจัดการชุมชน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรไดลงนามแลวเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 และงานวิเทศสัมพันธ
ไดดําเนินการจัดสงขอตกลงดังกลาวไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
ทั้งนี้ มอบหมายให งานวิ เ ทศสัมพั น ธ ต รวจสอบความถู กต องในส ว นของรายชื่ ออธิ การบดี
ผูลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการของทั้ง 2 สถาบัน
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ระเบียบวาระที่ 2.5.3

รายงานสรุปกิจกรรมภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ

สรุปเรื่อง

ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได มี ก ารจั ด ทํ า ข อ ตกลงความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
สถาบั น การศึ กษาต า งประเทศตลอดระยะเวลาที่ ผ านมา ทั้ งสาขาวิ ช าศิ ล ปะและการออกแบบ สาขาวิ ช า
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดดําเนินกิจกรรมความรวมมือ
ทางวิชาการในดานตางๆ เชน การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวิ จัย การสัมมนา การแลกเปลี่ยน
อาจารย/บุคลากร/นักศึกษา การจัดนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร และสิ่งพิมพ นั้น
ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธไดรายงานสรุปกิจกรรมภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิ ลปากรกั บสถาบัน การศึกษาตางประเทศ พรอมทั้ งไดวิ เคราะหและจัด ประเภทของ
กิจ กรรม รวมถึ งตั้งข อสั งเกตเกี่ ย วกั บ การจัด กิ จกรรม และขอเสนอแนะสําหรับ แนวทางการพั ฒนาการจั ด
กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยจากขอตกลงความรวมมือทางวิชาการที่มีอยูอยางยั่งยืนตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
ทั้งนี้ หากคณะวิชา/หนวยงาน มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมความรวมมือทาง
วิชาการที่มีอยูใหยั่งยืน ขอใหสงมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 2.5.4

ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย

สรุปเรื่อง

ตามที่ ที่ ป ระชุ ม สภาคณบดี ท างศิ ล ปะแห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 1/2559 เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 5
กุมภาพันธ 2559 ไดดําเนินการสรรหาและลงคะแนนเพื่อคัดเลือกประธานสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย
ทานใหมเรียบรอยแลว นั้น
ในการนี้ สภาคณบดีทางศิ ล ปะแห งประเทศไทยได แจ ง ผลการเลื อกตั้ง มายั งมหาวิ ทยาลั ย
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย
2. อาจารย ดร.สันต จันทรสมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองประธานสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และขอแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ ตรีตรง ที่ไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว
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ระเบียบวาระที่ 2.5.5

ความคืบหนาผลการพิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง

ตามที่ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐไดผานการตรวจรางกฎหมายจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผานความเห็นชอบจากสภานิติ
บัญญั ติแหงชาติ วาระที่ 1 แล ว ในการประชุ ม ครั้งที่ 7/2559 เมื่ อวั นที่ 4 กุมภาพั นธ 2559 ซึ่ งขณะนี้อยู
ระหว า งการพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
พ.ศ. .... นั้น
จากการประชุ ม พิ จ ารณา (ร า ง) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร พ.ศ. .... ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... มีประเด็นสําคัญ ไดแก
1. ประเด็นเกี่ยวกับ “สภาคณาจารยและพนักงาน”
มหาวิ ทยาลั ย ได มีห นั งสื อ แจ ง ยื น ยั น การมี เ พี ย ง “สภาคณาจารย และพนั กงาน” เพี ย ง
สภาเดียว โดยใหมีสมาชิกประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อสงเสริมใหบุคลากร
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมีความรวมมือระหวางกัน และมีสวนรวมในการใหความคิดเห็นแกมหาวิทยาลัยใน
ทุกดานที่เปนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยจําเปนตองเกิดจากความรวม
แรงรวมใจของบุคลากรทุกฝาย
2. ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชนไมนอยกวากฎหมายคุมครองแรงงาน
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 มีมติใหเพิ่มความในมาตรา 13 โดยใหพนักงานมหาวิทยาลัยตอง
ไดรับความคุมครองและประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และ
ให ใ ช เ ป น แนวทางในการพิ จ ารณาต อไป ซึ่ ง มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากรเห็ น ชอบด ว ย อี ก ทั้ ง ยั งสอดคล องกั บ ที่
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยูใ นขณะนี้ โดยมีขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเงินชดเชย พ.ศ. 2556 ซึ่งให
สิทธิประโยชนตอบแทนแกพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อออกจากงานในจํานวนไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
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ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง

ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร และเทคโนโลยี การเกษตร ฉบั บ ป พ.ศ. 2555 โดยมี ส าระในการปรั บ ปรุ ง แก ไขคื อ
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยวัชราภรณ รวมธรรม*
1. อาจารย ดร.วัชราภรณ รวมธรรม**
2. อาจารยดาวรุง ศิลาออน*
2. อาจารยศรัณยพงษ ทองเรือง*
3. อาจารยศิริชัย เอียดมุสิก
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุณี เกษรพิกุล
4. อาจารยศิรินทรนภา พุมแจ
4. อาจารยศิรินทรนภา พุมแจ
5. อาจารยมนัสนันท นพรัตนไมตรี
5. อาจารยมนัสนันท นพรัตนไมตรี*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับคุณวุฒิการศึกษา
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
4/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
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
สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.1
สรุปเรื่อง

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)

ด ว ยคณะอั ก ษรศาสตร ไ ด เ สนอหลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คี ต ศิ ล ป ไ ทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 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
สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง

ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแต ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
และกําหนดรับนักศึกษาปละ 110 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม
2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะอักษรศาสตร
ไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
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
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรีในโครงการรับ
นักศึกษาอักษรศาสตรเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ)
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะอักษรศาสตรไดดําเนินโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี
ในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตรเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) ตั้งแตปการศึกษา 2547
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ซึ่งเปนหลักสูตรสหวิทยาการที่ใหความรูเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชีย การบูรณาการความรูดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และศิลปวัฒนธรรม พรอมทั้งพัฒนาทักษะดานภาษาเอเชียเพื่อสรางบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
เฉพาะทาง นั้น
ในการนี้ คณะอักษรศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินโครงการรับสมัครคัดเลือก
บุ คคลเข าศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญญาตรี ในโครงการรั บ นั ก ศึ กษาอั กษรศาสตร เ พิ่ มพิ เ ศษ สาขาวิ ช าเอเชี ย ศึ กษา
(โครงการพิเศษ) คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 ซึ่งไดผานความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตรเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา ครั้งที่
19/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 แลว โดยจะคัดเลือกจากผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทาและเปนผูที่มีคะแนนสอบวัดความรูจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)
ประกอบด ว ย คะแนนผลการสอบ O-NET จํ านวน 3 รายวิ ช า คื อ 01 ภาษาไทย 02 สั งคมศึ กษา 03
ภาษาอังกฤษ และคะแนนผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) จากการสอบในครั้งที่ 1/2558 2/2558 1/2559
และ 2/2559 โดยเลื อกใช ครั้ งที่ มีคะแนนสูงสุ ด เพี ย งครั้ งเดี ยว ทั้ งนี้ กํ าหนดรับ นั กศึ กษาจํ านวน 200 คน
แบงเปน 4 กลุมภาษา ดังนี้
1. ภาษาเกาหลี
จํานวน 30 คน
2. ภาษาจีน
จํานวน 70 คน
3. ภาษาญี่ปุน
จํานวน 70 คน
4. ภาษาเวียดนาม จํานวน 30 คน
ทั้งนี้ สําหรับปการศึกษา 2559 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (เอเชียศึกษา) มีการจัดการ
เรียนการสอน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. หลักสูตรเอเชียศึกษา เรียนที่คณะอักษรศาสตรทั้ง 4 ปการศึกษา
2. หลั กสู ต รเอเชี ย ศึ ก ษาแบบ 7+1 เรี ย นที่ ค ณะอั ก ษรศาสตร จํ านวน 7 ภาคการศึ ก ษา
และเรียนที่มหาวิทยาลัยในตางประเทศที่คณะอักษรศาสตรกําหนด จํานวน 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะ
เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบค าใช จ ายในการเข า ร ว มหลั กสู ต รดั งกล า วทั้ งหมด ทั้ งนี้ สามารถเที ย บโอนหน ว ยกิ ต จาก
มหาวิทยาลัยในตางประเทศที่ไปศึกษา โดยตองเปนไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เอเชียศึกษา และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตรเพิ่มพิเศษ
สาขาวิชาเอเชียศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะไดรับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (เอเชียศึกษา)
อนึ่ง ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว ซึ่งกองนิติการ
ไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ ของโครงการ
ไมเกิน อัตราที่กําหนดไว ตามระเบีย บมหาวิทยาลัยศิล ปากรว าดวยการเบิกจายเงิน รายไดของมหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณบดี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ น ชอบโครงการรั บ สมั ครคั ด เลื อกบุ คคลเข าศึ กษา
ระดั บ ปริ ญญาตรี ในโครงการรั บ นั กศึกษาอั กษรศาสตร เพิ่ มพิ เ ศษ สาขาวิช าเอเชี ย ศึ กษา (โครงการพิ เ ศษ)
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 ตามที่คณะอักษรศาสตรเสนอ และให
นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.5.2

โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป โดยสอบรับตรง
ปการศึกษา 2559 (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ครั้งที่ 2

สรุปเรื่อง

ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณบดี ค รั้ ง ที่ 15/2558 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 4 สิ ง หาคม 2558 ได ให ค วาม
เห็นชอบในหลักการของโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป โดยสอบรับตรง ปการศึกษา
2559 ทั้งนี้ ใหปรับแกรายละเอียดของรายวิชาที่จัดสอบซึ่งแบงเปนรายวิชาความรูขั้นพื้นฐานที่จัดสอบโดย
สถาบั น ทดสอบทางการศึ กษาแห งชาติ (องค การมหาชน) (สทศ.) และรายวิ ช าเฉพาะสาขาที่ จั ด สอบโดย
คณะมั ณ ฑนศิ ล ป ก อ นนํ า เสนออธิ การบดี พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการต อไป และคณะมั ณฑนศิ ล ป ได ดํ าเนิ น
โครงการเสร็จสิ้นแลว นั้น
เนื่องจากมีผูผานการสอบคัดเลือกไมครบตามจํานวนรับนักศึกษาที่กําหนดไวในแผนการรับ
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 คณะมัณฑนศิล ป จึง ประสงค ดําเนิ นโครงการคั ดเลือกบุ คคลเขาศึกษา
คณะมัณฑนศิลป โดยสอบรับตรง ปการศึกษา 2559 (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ กําหนด
รับนักศึกษา จํานวน 96 คน แบงเปน 6 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน
จํานวน 11 คน
2. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ
จํานวน 5 คน
3. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
จํานวน 25 คน
4. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
จํานวน 5 คน
5. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
จํานวน 5 คน
6. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย
จํานวน 45 คน
ทั้งนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป
โดยสอบรับตรง ปการศึกษา 2559 (โครงการปกติและโครงการพิ เศษ) ครั้งที่ 2 ตามที่ คณะมั ณฑนศิ ลป เสนอ
และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
ทั้งนี้ ประธานขอใหคณะมัณฑนศิลปศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินโครงการรับนักศึกษาของคณะวิชาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1
สรุปเรื่อง

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่ 424/2557 ลงวั น ที่ 14 มี น าคม พ.ศ. 2557 แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการกองทุ น 50 ป มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร โดยมี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง 2 ป ตั้ ง แต วั น ที่ 13
พฤษภาคม 2557 นั้น
เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกลาวจะครบวาระการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
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แตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
กองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2537 ขอ 6 กําหนดใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง โดยใหมีหนาที่
พิจารณาดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน รวมทั้งการจัดสรรการใชเงินกองทุนดังกลาวให
เปนไปตามระเบียบ ประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. บุคคลซึ่งที่ประชุมคณบดีเห็นสมควร จํานวนไมนอยกวา 4 คน
กรรมการ
3. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
4. หัวหนาฝายคลัง
เหรัญญิก
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร
กรรมการ
6. อาจารย ดร.ภวพล คงชุม
กรรมการ
7. รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
8. ผูอํานวยการกองคลัง
เหรัญญิก
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.2

สรุปเรื่อง

การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 740/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แตงตั้ง
อาจารยอํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ ดํารงตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 เปนตนไป นั้น
เนื่องจากอาจารยอํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ขอ 6 กําหนดใหแตงตั้ง คณะกรรมการ
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี กอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 240 วัน และขอ 8
กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ โดยประกอบดวย
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
ประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
กรรมการ
3. คณบดีของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
กรรมการ
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4. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
จากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะเสนอมา จํานวน 1 คน
5. ผูแทนบุคลากรของคณะ จํานวน 1 คน
กรรมการ
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูส มควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผู แทนบุ คลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ข อ 6 กําหนดใหการเลื อกตั้ ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ จากผูไดรับการเสนอชื่อและ
จากผูสมัครเขารับการเลือกตั้งตามขอ 4 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ประกอบดวย
(1) คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไมใชคณบดี
ของคณะ ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณบดี จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
(3) กรรมการจํ านวน 1 คน ประเภทคณาจารย ป ระจํ า ที่ ไ ด รั บ การเสนอจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
(4) เลขานุการคณะ ทําหนาที่เลขานุการ หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือ
ผูที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะเปนบุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน
ทําหนาที่เลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวยก็ได โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แลวแตกรณี
การไดมาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) สําหรับคณะที่มีทั้ง คณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการบริหารคณะ ใหการเสนอชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับการเสนอชื่อจากการประชุม
รวมกันของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ โดยคํานึงถึงความมีสวนไดสวนเสียทั้ง
ทางตรงและทางออมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อดวย
ในการนี้ กองการเจ าหนา ที่จึ งเสนอที่ป ระชุมคณบดี พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการใน
คณะกรรมการเลื อกตั้ ง กรรมการสรรหาผู ส มควรดํ ารงตํ า แหน ง คณบดี ประเภทผู แ ทนบุ คลากรของคณะ
เพื่อสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ในขอ (1) เพื่อใหเปนไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ขอ 6 (1)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนประธาน
กรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของ
คณะ เพื่อสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ตามขอ 6 (1) ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 และใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียน
พิเศษอื่นๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
(เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ไดใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2552 เนื่องจากคณะเภสัชศาสตรไดเพิ่ม
รายวิชาในรายวิชาเลือกวิชาชีพ กลุมสาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร จํานวน 1 รายวิชา นั้น
บัดนี้ คณะเภสัชศาสตรประสงคขอกําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียนพิเศษอื่นๆ ตามหลักสูตร
เภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2552 (เพิ่ ม เติ ม ) โดยกองบริ ก ารการศึ ก ษาได ต รวจสอบอั ต รา
ค าลงทะเบี ย นวิ ช าเรี ย นพิ เ ศษอื่ น ๆ ตามหลั กสู ต รดั ง กล า วแล ว จึ ง เสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา (ร าง) ประกาศ
มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร เรื่ อง กํ าหนดค าลงทะเบี ยนวิ ชาเรี ยนพิ เศษอื่ นๆ ตามหลั กสู ตรเภสั ชศาสตรบั ณฑิ ต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ ใหเริ่มใชกับนักศึกษาที่ใชหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2552 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียนพิเศษอื่นๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2552 (เพิ่มเติม) ตามที่คณะเภสัชศาสตรเสนอ และมอบหมายใหกองนิติการตรวจสอบ (ราง) ประกาศดังกลาว
กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

สรุปเรื่อง

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียน
พิเศษอื่นๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
(เพิ่มเติม)

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ไดใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2555 เนื่องจากคณะเภสัชศาสตรไดเพิ่ม
รายวิชาในรายวิชาเลือกวิชาชีพ กลุมสาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร จํานวน 1 รายวิชา นั้น
บัดนี้ คณะเภสัชศาสตรประสงคขอกําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียนพิเศษอื่นๆ ตามหลักสูตร
เภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555 (เพิ่ ม เติ ม ) โดยกองบริ ก ารการศึ ก ษาได ต รวจสอบอั ต รา
ค าลงทะเบี ย นวิ ช าเรี ย นพิ เ ศษอื่ น ๆ ตามหลั กสู ต รดั ง กล า วแล ว จึ ง เสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา (ร าง) ประกาศ
มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร เรื่ อง กํ าหนดค าลงทะเบี ยนวิ ชาเรี ยนพิ เศษอื่ นๆ ตามหลั กสู ตรเภสั ชศาสตรบั ณฑิ ต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ ใหเริ่มใชกับนักศึกษาที่ใชหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2555 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา

14
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียนพิเศษอื่นๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2555 (เพิ่มเติม) ตามที่คณะเภสัชศาสตรเสนอ และมอบหมายใหกองนิติการตรวจสอบ (ราง) ประกาศดังกลา ว
กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง

ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยสําหรับนําสงหนวยงานภายนอก โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,949,669,871.78 บาท (สองพันเการอยสี่สิบเกาลานหกแสนหกหมื่นเกาพันแปด
รอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค) และมีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 2,753,075,542.12 บาท (สองพันเจ็ดรอย
หาสิบสามลานเจ็ดหมื่นหาพันหารอยสี่สิบสองบาทสิบสองสตางค ) ซึ่งกองคลังไดดําเนินการนําคาใชจายตางๆ
ไปจัดทําตนทุนจําแนกตามคณะวิชา/หนวยงาน และคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตเรียบรอยแลว
ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา เนื่องจาก
แต ล ะมหาวิ ท ยาลั ย มี ป จ จั ย ที่ ส ง ผลให ก ารคํ า นวณต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต แตกต า งกั น ทํ า ให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังไมมีการกําหนดเกณฑ การคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ชัดเจน
จึงขอให มหาวิทยาลัยหาขอมูลเกี่ยวกับการคํานวณตนทุน ตอหนว ยผลผลิต ของมหาวิทยาลั ยอื่นๆ เพื่อเป น
แนวทางในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัยตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่กองคลังเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 4.5.2

รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1
ของอาจารยอนุชา โสภาคยวิจิตร คณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหอาจารยอนุชา โสภาคยวิจิตร คณะมัณฑนศิลปไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการในโครงการเรื่อง “การออกแบบเลขนศิลปสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสรางภาพลักษณ
วัดไทย” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 นั้น
ในการนี้ อาจารย อนุ ชา โสภาคย วิจิ ตร ได สงรายงานผลความก าวหนาของการไปปฏิบั ติงาน
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ท างวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 1 ซึ่ ง ผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า
คณะมัณฑนศิลปครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของอาจารยอนุชา โสภาคยวิจิตร คณะมัณฑนศิลป
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1
ของผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเขียนตําราเรื่อง "วัสดุเสริมองคประกอบ
นาโนของพอลิเมอรเบื้องตน” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2559 นั้น
ในการนี้ ผูช วยศาสตราจารย ดร.ณั ฐวุ ฒิ ชัยยุ ตต ได สงรายงานผลความก าวหน าของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5
มกราคม 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรู
ทางวิ ช าการ ครั้ งที่ 1 ของผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ณั ฐ วุ ฒิ ชั ย ยุ ต ต คณะวิ ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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ระเบียบวาระที่ 4.5.4

คณะศึกษาศาสตรขอยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษใหแกนักศึกษา
โครงการสืบสานภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง

ตามมติ ที่ป ระชุ มคณบดี ครั้ ง ที่ 23/2558 เมื่ อวั น อั ง คารที่ 1 ธั น วาคม 2558 ได ใ ห ค วาม
เห็ น ชอบโครงการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นโครงการสื บ สานภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559 (เฉพาะโรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 8
จังหวัด) นั้น
ในการนี้ คณะศึ ก ษาศาสตร ป ระสงค ข อยกเว น ค า หน ว ยกิ ต และค า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษ
จากเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายของคณะศึกษาศาสตร จํานวน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
บาทถวน) ใหแกนักศึกษาโครงการดังกลาวตามที่คณะศึกษาศาสตรรับจํานวนไมเกิน 16 คน
ทั้งนี้ กองบริการการศึกษาได ใหขอมูลอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ
สําหรับนักศึกษาปกติ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายของคณะศึกษาศาสตร
15,000 บาท
1.1 คาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษ
11,000 บาท
1.2 คาบํารุงมหาวิทยาลัย
4,000 บาท
(ไดแก คาบํารุงสวนกลางมหาวิทยาลัย คาบํารุงหองสมุด
คาบํารุงการใหบริการคอมพิวเตอร เปนตน)
2. คาธรรมเนียมอื่นๆ
2.1 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
150 บาท
2.2 คาธรรมเนียมในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
50 บาท
2.3 คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
1,000 บาท
2.4 คาประกันของเสียหาย
1,500 บาท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษ
จากเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายของคณะศึกษาศาสตร จํานวน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ วน) ใหแก นักศึกษาโครงการสื บสานภาษาไทย ประจํ าป การศึกษา 2559 จํานวนไม เกิ น 16 คน ตามที่
คณะศึกษาศาสตรเสนอ ทั้งนี้ ใหนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ 1.2 และคาธรรมเนียมอื่นๆ
ตามขอ 2.1-2.4
ระเบียบวาระที่ 4.5.5

รายงานผลการศึกษาคางสง ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 (ใหม)
(วาระลับ)

17
ระเบียบวาระที่ 4.5.6

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง

ด ว ยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ใ ห แ ก
ขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7
มีนาคม 2559 ไดพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ. 2559 ในชั้นตรา
ตางๆ ของคณะวิชาและหนวยงานแลว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาใหขาราชการ จํานวน 43 ราย
2. เห็ น ชอบให เ สนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ชั้ น สายสะพายกรณี ป กติ ใ ห
ขาราชการ จํานวน 16 ราย กรณีพิเศษเกษียณอายุราชการ จํานวน 1 ราย และกรณีพิเศษตามคําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด จํานวน 1 ราย
3. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายใหขาราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางประจํา จํานวน 362 ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป พ.ศ. 2559 ตามที่กองการเจาหนาที่เสนอ
ทั้ งนี้ มอบหมายให คณะวิ ช า/หน ว ยงานตรวจสอบความถู กต องของชื่ อ -นามสกุ ล ในบั ญ ชี
รายชื่ อ ข าราชการ พนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึ กษา พนั กงานราชการ และลู กจ างประจํ า ผู ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และใหกองการเจาหนาทีด่ ําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1
สรุปเรื่อง

เรื่องอื่นๆ
นิทรรศการสนามจันทรเคลยเวิรค 2559 “Sanamchandra Clay Work 2016”

ผู ช ว ยอธิ การบดี ฝ า ยศิ ล ปวั ฒ นธรรมแจ ง ให ที่ ป ระชุ มทราบว า มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรโดย
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป และฝายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดจัดงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติดานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา Silpakorn Ceramic Symposium
2016, Thailand “Sanamchandra Clay Work 2” ระหวางวันที่ 4-11 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนการสงเสริมความกาวหนาและสนับสนุนให
มีการพัฒนาผลงานการออกแบบสรางสรรค และผลงานวิชาการทางเครื่องเคลือบดินเผา การแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประสบการณการออกแบบสรางสรรค ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาของศิลป นไทย
กับศิลปนจากนานาประเทศ ซึ่งผูเขารวมสัมมนาจะไดรับความรูดานการออกแบบสรางสรรคและงานเครื่อง
เคลือบดินเผาจากตัวแทนศิลปนในแตละประเทศ การสรางสรรคผลงานเครื่องเคลือบดินเผาแบบรากุ โดยการ
สาธิต การประชุมเชิงปฏิบัติการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา และจะนําผลงานไปจัด
แสดงนิทรรศการในโอกาสตอไป
ทั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานใน
พิ ธี เ ป ด นิ ท รรศการแสดงผลงานศิ ล ปะเครื่ อ งเคลื อ บดิ น เผาของศิ ล ป น และนั ก ศึ ก ษาจํ า นวนกว า 100 ชิ้ น
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ในวันจันทรที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม จึงขอเชิญผูสนใจเขารวมงานดังกลาว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น หรือโครงการคุรุทายาท

สรุปเรื่อง

คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเขารวมโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น หรือโครงการคุรุทายาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตครูดีและเกงในสาขาที่ขาดแคลน
เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการครู ใ นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและการอาชี ว ศึ ก ษาในพื้ น ที่ ที่ ข าดแคลน
ซึ่งนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการตองศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และมีผลการศึกษาเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 โดยฝกปฏิบัติการสอนภาคการศึกษาตนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ นฐาน (สพฐ.) และภาคการศึ กษาปลายในโรงเรี ย นนานาชาติ ซึ่ งเมื่ อสําเร็ จ
การศึกษาแลวจะไดบรรจุเปนครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในภูมิลําเนาของตนเอง
ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดเสนอรายละเอียดการดําเนินโครงการ
ดังกลาวใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและอยูระหวางเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา
ตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.20 น.
(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

