
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 11/2557

วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานท่ีประชุม
2. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
5. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
6. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
7. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท รองอธิการบดีฝายวิชาการ
8. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
9. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

10. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี
11. ผศ.เอกพงษ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป
12. ผศ.ดร.สมชาย สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร
13. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร คณบดีคณะศึกษาศาสตร
14. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
15. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร
16. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
18. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
19. รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
20. อ.เสฐลัทธ รอดเหตุภัย รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
21. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
22. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
23. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
3. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
2. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ติดราชการ
2. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษติดราชการ
3. ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไปราชการตางประเทศ
4. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร ติดราชการ
5. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.50น.
เม่ือสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตาง ๆ  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2556

เม่ือวันอังคารท่ี 20 พฤษภาคม 2556

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้ง

ท่ี 10/2556 เม่ือวันอังคารท่ี 20 พฤษภาคม 2556

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขขอความในหนา 9 ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.2 ดังนี้
1. ในสวนของสรุปเรื่อง ใหเพ่ิมขอความตอไปนี้

“ท้ังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)
ไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 22 เมษายน 2557 แลว”

2. ในสวนของมติใหปรับขอความ
จาก “….แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป”
เปน “….แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป”

แลวรับรองรายงานการประชุมตามท่ีไดแกไขแลว

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซ่ึงมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ระเบียบวาระท่ี 2.4.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้
1. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาค

การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
กลุม 1102 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดจากการบันทึกขอมูลผลการศึกษา ซึ่งไดเวียน
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี
6 พฤษภาคม 2557

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตรแลว

2. คณะโบราณคดีประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2556 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 300 213 Ancient Technology ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจาก
นักศึกษาไดสงงานลาชา ซึ่งไดเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี เม่ือวันท่ี 14
พฤษภาคม 2557

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะโบราณคดีแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 2.5.1 นโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี

23 พฤษภาคม 2557 ไดใหความเห็นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 นั้น

เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป พ.ศ. 2558 มีความสอดคลอง
และสนับสนุนการผลักดันยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยไดจัดสรร
งบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ. 2557 ตามยุทธศาสตรท่ีสําคัญและนโยบายการจัดสรรงบประมาณ
เงินรายได ดังนี้
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1. วงเงินงบประมาณในภาพรวม
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2557 ดังนี้ เงินรายไดโครงการปกติ จํานวน 573,414,800 บาท เงินรายไดโครงการพิเศษ จํานวน
790,589,500 บาท และเงินสะสมเพ่ือจัดทําโครงการ จํานวน 98,264,000 บาท รวมท้ังสิ้น จํานวน
1,462,258,300 บาท

2. สัดสวนการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือมุงเนนการพัฒนาในดานตางๆ เม่ือนํามาคํานวณหาคารอยละท่ีจัดสรรไปตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย โดยไมนํางบประมาณรายจายประจํา (ไดแก งบบุคลากร คาตอบแทน คาสาธารณูปโภค
เงินชําระคืนเงินกู และเงินสมทบคากอสรางสวนกลาง) มารวมพิจารณาพบวา มีรอยละในการจัดสรรดังนี้

ตารางท่ี 1 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได จําแนกตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ไมรวมงบประมาณรายจายประจํา)

หนวย : บาท

ยุทธศาสตร งบประมาณ
โครงการปกติ

งบประมาณ
โครงการพิเศษ

งบประมาณ
เงินสะสม

รวมงบประมาณ
เงินรายได

1. การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีน
การสอนโดยเนนใหผูเรยีนมีความคิด
สรางสรรค

จํานวน 71,660,053 260,639,734 58,959,000 391,258,787

รอยละ 31.19 66.04 62.64 54.45
2. พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสรางความคิด
สรางสรรค ปลูกฝงคณุธรรม จรยิธรรม และ
ความรับผิดชอบตอสังคม

จํานวน 24,278,025 27,986,822 4,535,000 56,799,847

รอยละ 10.57 7.09 4.82 7.90
3. การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ี
เอ้ือใหเกิดการเรียนรูและความคดิสรางสรรค

จํานวน 8,602,300 8,611,600 950,000 18,163,900
รอยละ 3.74 2.18 1.01 2.53

4. พัฒนาการวิจัย และการสรางสรรค เพ่ือ
กาวสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ

จํานวน 16,764,700 48,157,700 6,890,000 71,812,400

รอยละ 7.30 12.20 7.32 9.99
5. การมีสวนรวมกับชุมชนในการเสริมสราง
ความเขมแข็งแกสังคมตามแนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 17,223,300 6,317,300 600,000 24,140,600

รอยละ 7.50 1.60 0.64 3.36
6. การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติรวมท้ังการประยุกตใช
เพ่ือรักษาคุณคาและเพ่ิมมลูคาใน ระดับชาติ
และนานาชาติ

จํานวน 2,665,000 2,953,000 300,000 5,918,000

รอยละ 1.16 0.75 0.32 0.82
7. การบริหารจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยแหง
การสรางสรรค

จํานวน 72,536,200 21,606,590 10,888,200 105,030,990

รอยละ 31.57 5.47 11.57 14.62
8. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการตามพันธกิจใหมีประสิทธิภาพ

จํานวน 13,351,900 8,671,825 6,000,000 28,023,725
รอยละ 5.81 2.20 6.37 3.90



5

ยุทธศาสตร งบประมาณ
โครงการปกติ

งบประมาณ
โครงการพิเศษ

งบประมาณ
เงินสะสม

รวมงบประมาณ
เงินรายได

9.ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ

จํานวน - - 5,000,000 5,000,000
รอยละ - - 5.31 0.70

10.พัฒนามาตรฐานศลิปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบสูนานาชาติ

จํานวน 2,694,993 9,753,595 - 12,448,588
รอยละ 1.17 2.47 - 1.73

รวม 229,776,471 394,698,166 94,122,200 718,596,837

3. การกําหนดสัดสวนการจัดสรรเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตางๆ
มหาวิทยาลัยไดนํานโยบายการจัดสรรงบประมาณรายไดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความ

เห็นชอบกําหนดเปนกรอบสําหรับการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานตามนโยบายดานตางๆ ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีงบประมาณตามนโยบายท่ีกําหนดดังนี้

ตารางท่ี 2 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายไดตามนโยบายสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

นโยบายการจัดสรร รอยละท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด

วงเงินการจัดสรร(บาท) รอยละการจัดสรร
งบประมาณตามจริง

1. ดานพัฒนาบุคลากร ไมนอยกวารอยละ 3* 33,637,920 4.89
2. ดานกิจกรรมนักศึกษาสวัสดิการ
และทุนการศึกษา

ไมนอยกวารอยละ 4* 48,392,447 7.03

3. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไมนอยกวารอยละ 1* 12,224,825 1.78
4. ดานการพัฒนาคณะวิชาไปสู
นานาชาติ

รอยละ 1.5* 11,575,288 1.68

หมายเหตุ : * ของงบประมาณเงินรายได ไมรวมงบประมาณสาํหรับการบริหารทั่วไป

เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณตามกรอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ.2556 และปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งเปนปท่ีเริ่มกําหนดนโยบายการจัดสรรฯ มีการ
เพ่ิมข้ึนของงบประมาณในอัตราเฉลี่ยรอยละ 50 อันจะชวยสนับสนุนใหยุทธศาสตรในสวนท่ีเก่ียวของสามารถ
บรรลุเปาหมายได

ตารางท่ี 3 แสดงวงเงินการจัดสรรรอยละตามนโยบายการจัดสรรเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

นโยบายการจัดสรร
รอยละท่ี
กําหนดใน
การจัดสรร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

วงเงินการจัดสรร รอยละ
การจัดสรร วงเงินการจัดสรร รอยละ

การจัดสรร
1. ดานพัฒนาบุคลากร ไมนอยกวา

รอยละ 3
26,604,200 2.93 33,637,920 4.89

2. ดานกิจกรรมนักศึกษา
สวัสดิการและทุนการศึกษา

ไมนอยกวา
รอยละ 4

35,692,550 3.94 48,392,447 7.03
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นโยบายการจัดสรร
รอยละท่ี
กําหนดใน
การจัดสรร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

วงเงินการจัดสรร รอยละ
การจัดสรร วงเงินการจัดสรร รอยละ

การจัดสรร
3. ดานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

ไมนอยกวา
รอยละ 1

6,294,000 0.70 12,224,825 1.78

4. ดานการพัฒนาคณะวิชาไปสู
นานาชาติ

รอยละ 1.5 นโยบายใหม - 11,575,288 1.68

4. การกําหนดนโยบายการจัดสรรเงินรายไดปงบประมาณ พ.ศ.2558
การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เม่ือจําแนกตามยุทธศาสตรพบวา สัดสวนของงบประมาณตามยุทธศาสตรยังคงเนนดานการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค และการบริหารจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคเปนสวนใหญ ท้ังนี้ ในสวนของการกําหนดกรอบ
นโยบายการจัดสรรเงินรายไดยังคงมีสวนสําคัญตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงานในระดับตางๆ

โดยเปาหมายของนโยบายในดานตางๆ เพ่ือผลักดันการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้

ดานท่ี 1 ดานพัฒนาบุคลากร เปนการพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยมี
แผนแมบทในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากรท้ังระดับผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ หรือสายสนับสนุน
เพ่ือใหไดรับการพัฒนา

ดานท่ี 2 ดานกิจกรรมนักศึกษาสวัสดิการและทุนการศึกษา เปนการพัฒนาใหนักศึกษามี
คุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในระดับท่ีไมต่ํากวาท่ีกําหนด โดยวัดจากกิจกรรมท่ีสงเสริมความคิด
สรางสรรค คุณธรรม จริยธรรมตอจํานวนกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด เชน โครงการศิลปากรรับผิดชอบตอสังคม

ดานท่ี 3 ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ เปนการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหบุคลากรทุกระดับสามารถนําระบบสารสนเทศมาใชเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได

ดานท่ี 4 ดานการพัฒนาคณะวิชาไปสูนานาชาติ เปนการขยายโอกาสทางการศึกษาสู
นานาชาติ โดยใหคณะวิชา/หนวยงานเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และเพ่ือเปน
การสงเสริมในดานการศึกษาและดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดการผลักดันการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในระดับ
คณะวิชา/หนวยงาน จึงเห็นควรใหกําหนดนโยบายการจัดสรรเงินรายไดปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในดานท่ี
สําคัญดังนี้

ตารางท่ี 4 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายไดตามนโยบายสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

นโยบายการจัดสรร รอยละท่ีนําเสนอ

1. ดานพัฒนาบุคลากร ไมนอยกวารอยละ 3

2. ดานกิจกรรมนักศึกษาสวัสดิการและทุนการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 4 (ทุนการศึกษาไมนอยกวารอยละ 2)

3. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไมนอยกวารอยละ 1

4. ดานการพัฒนาคณะวิชาไปสูนานาชาติ รอยละ 1.5
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ท้ังนี้ นโยบายการจัดสรรงบประมาณท่ีกําหนดมีขอท่ีควรพิจารณาดังนี้
1. ในการคํานวณงบประมาณตามรอยละท่ีกําหนดในนโยบาย จะใชฐานจากจํานวน

งบประมาณทุกแหลงท่ีไมรวมงบประมาณสําหรับการบริหารงานท่ัวไป ยกเวนวิทยาลัยนานาชาติท่ีตองหัก
คาใชจายใหกับสถาบันรวมผลิตกอนนํารายรับสุทธิมาคํานวณหาจํานวนงบประมาณจากคารอยละท่ีกําหนด

2. การตั้งงบประมาณในแตละดานใหถือแนวทางดังนี้
2.1 หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการเรียนการสอน ไดแก คณะวิชา วิทยาลัยนานาชาติ  ให

ตั้งเงินรายไดตามนโยบายในทุกดาน ยกเวนบัณฑิตวิทยาลัยไมตองตั้งในดานท่ี 2 กิจกรรมนักศึกษาและ
ทุนการศึกษา

2.2 หนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีใหตั้งงบประมาณเฉพาะดานพัฒนาบุคลากร โดย
ใชงบดําเนินงานเปนฐานในการคํานวณ

2.3 ศูนย สถาบัน สํานัก ใหตั้งงบประมาณดานท่ี 1 พัฒนาบุคลากร หรือดานอ่ืนๆ เชน
ดานท่ี 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือดานท่ี 4 การพัฒนาคณะวิชาไปสูนานาชาติ ตามความจําเปนของ
แตละหนวยงาน

3. คณะวิชา/หนวยงานท่ีตั้งงบประมาณในดานท่ีเก่ียวของสูงกวาท่ีกําหนด ไมควรตั้ง
งบประมาณในอัตราสวนท่ีต่ํากวาเดิม ซึ่งเม่ือคณะวิชา/หนวยงานดําเนินงานตามแนวทางดังกลาวจะสงผลให
ภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายท่ีสําคัญมีสัดสวนท่ีสูงข้ึน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบและใหคณะวิชา/หนวยงานถือเปนแนวปฏิบัติในการจัดทําคําของบประมาณ
เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอไป

ท้ังนี้ ประธานขอใหคณะวิชา/หนวยงานตางๆท่ีประสงคจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2
เมษายน 2558เตรียมจัดทําคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พรอมสงกําหนดการ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือจะไดเผยแพรประชาสัมพันธตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.5.2 ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ฉบับกฤษฎีกาเลม 130 ตอนท่ี 115 ก วันท่ี 9 ธันวาคม 2556 และใหจัดการเลือกตั้งใหม ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ
2557 ภายหลังการเลือกตั้งไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมเพียงพอท่ีจะเปดประชุมสภาและคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากสถานการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพ้ืนท่ี
ตางๆ ของประเทศหลายๆ พ้ืนท่ี เปนผลใหประชาชนผูบริสุทธิ์เสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ และเกิดความเสียหายตอ
ทรัพยสินอยางตอเนื่อง และเหตุการณดังกลาวมีแนวโนมขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณรายแรงท่ีจะสงผล
กระทบตอความม่ันคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยรวม นั้น

เพ่ือใหสถานการณดังกลาวกลับเขาสูสภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความ
สามัคคี เชนเดียวกับหวงท่ีผานมา ตลอดจนเพ่ือเปนการปฏิรูปโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
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อ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดความชอบธรรมกับท่ัวทุกฝาย คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีความจําเปนตองเขาควบคุม
อํานาจในการปกครองประเทศ เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. เปนตนไป

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดรับการประสานงานจากเจาหนาท่ีสํานักงบประมาณแจงใหทราบวา
คณะรักษาความสงบแหงชาติไดเห็นชอบแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 แลวเม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2557 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอไป

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา สํานักงบประมาณแจงใหมหาวิทยาลัยเรง
ดําเนินการจัดสงบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและปริมาณแรงงานประกอบกับราคาท่ีใชในการกอสราง (BOQ) พรอม
แบบกอสรางไปยังสํานักงบประมาณภายในวันท่ี 6 มิถุนายน 2557

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.5.3 การปรับปรุงงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน ครั้งท่ี 2/2557 วันท่ี 23

พฤษภาคม 2557 ไดใหความเห็นชอบนโยบายการปรับปรุงงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยนําเงินสะสมมาใชเปนคาใชจายดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 53,718,965 บาท นั้น

เพ่ือใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย โดยไมสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานในภาพรวม มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงงบประมาณเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวโดย
มีหลักการดังนี้

1. ขออนุมัติใหคณะวิชา/หนวยงานสามารถนําเงินสะสมมาใชจายแทนรายรับท่ียังไมอาจ
จัดเก็บได กรณีมีความจําเปน

2. การใชงบประมาณดังกลาว จะไมเปนการเพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว

ท้ังนี้ คณะวิชา/หนวยงานท่ีประสงคขอนําเงินสะสมมาเปนคาใชจายดําเนินงาน จํานวน
53,718,965 บาท ซึ่งมีรายละเอียดจําแนกตามหนวยงานดังนี้

(หนวย : บาท)

คณะวิชา/หนวยงาน ประมาณการรายรับ
ท่ีขอต้ัง(สภาฯ อนุมัติ) วงเงินสะสมท่ีขอใช

รวม 1,462,258,300 53,718,965
1 สํานักงานอธิการบดี (งบกลาง) 23,241,500 1,020,000
2 คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 18,474,600 1,436,182
3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 27,080,700 10,753,385
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คณะวิชา/หนวยงาน ประมาณการรายรับ
ท่ีขอต้ัง(สภาฯ อนุมัติ) วงเงินสะสมท่ีขอใช

4 คณะโบราณคดี 20,480,200 2,000,000
5 คณะมณัฑนศลิป 32,270,400 3,956,705
6 คณะอักษรศาสตร 54,387,300 4,774,000
7 คณะศึกษาศาสตร 118,073,100 -
8 คณะวิทยาศาสตร 88,933,800 10,000,000
9 คณะเภสัชศาสตร 103,789,000 -
10 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 174,928,700 -
11 คณะดุริยางคศาสตร 53,447,000 1,347,979
12 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 13,548,400 2,000,000
13 คณะวิทยาการจัดการ 135,948,700 4,300,000
14 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 96,884,200 5,130,714
15 วิทยาลัยนานาชาติ 112,430,200 -
16 บัณฑิตวิทยาลัย 38,363,500 -
17 ศูนยคอมพิวเตอร 31,887,600 5,000,000
18 สํานักหอสมุดกลาง สํานักงานเลขานุการ 34,822,800 2,000,000
19 หนวยงานสวนกลาง 283,266,600 -

เม่ือพิจารณารายรับท่ีจัดเก็บจริงระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม2556 -31 มีนาคม 2557)
จํานวน 586,452,004 บาท คิดเปนรอยละ 40.11 ของประมาณการรายรับท่ีขอตั้ง (สภาฯ อนุมัติ) และ
ประมาณการรายรับท่ีคาดวาจะสามารถจัดเก็บไดจริงเม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเปนรอยละ 80.35
ท้ังนี้ เม่ือนําวงเงินสะสมท่ีคณะวิชา/หนวยงานแจงความประสงคขอใช จํานวน 53,718,965 บาท คิดเปน
รอยละ 3.67 รวมกับประมาณการรายรับท่ีคาดวาจะสามารถจัดเก็บไดจริงเม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จึงยังไมเกินวงเงินท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบไวแลวดังนี้

(หนวย : บาท)
ประมาณการ
รายรับท่ีขอต้ัง
(สภาฯ อนุมัติ)

รายรับท่ีจัดเก็บจริง
(ณ ม.ีค. 57)

ประมาณการรายรับ
ท่ีจัดเก็บจริง
(ณ ก.ย. 57)

วงเงินสะสมท้ังหมด
(ณ 30 ก.ย. 56)

วงเงินสะสมท่ีขอใช

1,462,258,300 586,452,004 1,174,855,370 206,284,108.57 53,718,965
(100.00%) (40.11%) (80.35%) (3.67%)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 2.5.4 ขอเลื่อนการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี

สรุปเรื่อง
ตามปฏิทินการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557

กําหนดใหมีการประชุมครั้งท่ี 12/2557 ในวันอังคารท่ี 17 มิถุนายน 2557 ณ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
และครั้งท่ี 13/2557 ในวันอังคารท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร นั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานตางประเทศหลักสูตร
การพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและการบริหารมหาวิทยาลัยเชิง
ยุทธศาสตร ระหวางวันท่ี 4-20 มิถุนายน 2557 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย
จึงขอเลื่อนการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี ครั้งท่ี 12/2557 จากวันอังคารท่ี 17 มิถุนายน 2557 เปน
วันอังคารท่ี 24 มิถุนายน 2557 และงดการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี ในวันอังคารท่ี 1 กรกฎาคม
2557 โดยกําหนดใหมีการประชุมครั้งตอไปตามปฏิทินการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557 ในวันอังคารท่ี 15 กรกฎาคม 2557 ณ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบและใหมีการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี ในวันอังคารท่ี 1 กรกฎาคม
2557ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรตามปฏิทินการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ.
และคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 เชนเดิม เนื่องจากกําหนดใหมีการพิจารณาวงเงินจัดสรร
งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย
จากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 หลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.1 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรดังนี้
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

โดยจะเริ่มใชตั้งแตเดือนมีนาคม 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี
4/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา ฉบับป พ.ศ. 2554 ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะอักษรศาสตรปรับรายละเอียดขอมูลอาจารย
ประจําหลักสูตรท่ีขอเปลี่ยนแปลง โดยใหระบุสถานะ “พนักงาน/ลูกจาง” และระยะเวลาสัญญาจางของ
อาจารยประจําหลักสูตรตามสัญญาจาง (ใหม) กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2552

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2552

โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเพ่ิมรายวิชาในรายวิชาเลือกดังนี้
1. รายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม จํานวน 1 รายวิชา คือ
 รายวิชา 562 387 การวิจัยทางคลินิกเบื้องตน 2(1-3-2)

2. รายวิชาเลือกฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม จํานวน 2 รายวิชา คือ
 รายวิชา 551 366 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางดานบริบาลทางเภสัชกรรม 1

5(ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง)
 รายวิชา 551 367 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางดานบริบาลทางเภสัชกรรม 2

5(ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง)
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป
พ.ศ. 2552 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน*
2. อาจารยพิพัฒน  สุยะ* 2. อาจารยพิพัฒน  สุยะ*
3. ผูชวยศาสตราจารยบุญสง  ชัยสิงหกานานนท 3. ผูชวยศาสตราจารยบุญสง  ชัยสิงหกานานนท
4. อาจารยคมกฤช  อุยเต็กเคง 4. อาจารยคมกฤช  อุยเต็กเคง
5. อาจารยธีรศักดิ์  โอภาสบุตร 5. อาจารยเอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท



12

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.3 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ไดใหความ

เห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. 2554 ไปแลวนั้น
เนื่องจากอาจารยผูสอนประสงคขอปรับแกคําอธิบายรายวิชาท่ีขอเปดเพ่ิมเติม จํานวน 1

รายวิชา คือ รายวิชา 082 107 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2557 เปนตนไป และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ.
2554 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
1. ขอปรับคําอธิบายรายวิชาแกนท่ัวไป จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 215 102

ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก 2(2-0-4)
2. ขอปรับเพ่ิมจํานวนชั่วโมงการบรรยาย และลดจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติ รายวิชาพ้ืนฐาน

วิชาเอก จํานวน 2 รายวิชา คือ
2.1 จาก “รายวิชา 212 152 ประติมากรรมจากคน 2(0-4-2)”

เปน “รายวิชา 212 152 ประติมากรรมจากคน 2(1-3-2)”
2.2 จาก “รายวิชา 212 153 ประติมากรรมนามธรรม 2(0-4-2)”

เปน “รายวิชา 212 153 ประติมากรรมนามธรรม 2(1-3-2)”
3. ขอเปดรายวิชาใหมในกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาเอกประติมากรรม จํานวน 1 รายวิชา คือ

รายวิชา 212 154 คอมพิวเตอรเพ่ืองานประติมากรรม 2(1-3-2)
4. ขอปรับชื่อรายวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก จํานวน 1 รายวิชา คือ

จาก “รายวิชา 215 156 ศิลปะสมัยใหม 2(2-0-4)”
เปน “รายวิชา 215 156 ศิลปะสมัยใหมและรวมสมัย 2(2-0-4)”

5. ขอปรับเงื่อนไขการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก สําหรับนักศึกษากลุมวิชาเอก
ประติมากรรมและสําหรับนักศึกษากลุมวิชาเอกทฤษฎีศิลป

โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม
กระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ฉบับป พ.ศ. 2555)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ฉบับป พ.ศ. 2555) โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
1. ขอปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับ จํานวน 3 รายวิชา คือ

1.1 รายวิชา 615 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0)
1.2 รายวิชา 615 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0)
1.3 รายวิชา 615 401 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 1(0-3-0)

2. ขอปรับปรุงจํานวนหนวยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับ จํานวน 1 รายวิชา คือ
จาก “รายวิชา 615 304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(1-6-2)”
เปน “รายวิชา 615 304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-4)”

3. ขอเพ่ิมวิชาบังคับกอน ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับ จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา
615 335 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6)

โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ฉบับป พ.ศ. 2555) แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.6 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชีย

ศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยสุภาภรณ  อัศวไชยชาญ* 1. อาจารยนาตยา  อยูคง*
2. ผูชวยศาสตราจารยวันชัย  สีลพัทธกุล* 2. ผูชวยศาสตราจารยวันชัย  สีลพัทธกุล*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล* 3. ผูชวยศาสตราจารยภัธทรา  โตะบุรินทร
4. อาจารยสิรินาถ  ศิริรัตน 4. อาจารยสิรินาถ  ศิริรัตน
5. อาจารยจรัส  ประจันพาณิชย 5. อาจารยจรัส  ประจันพาณิชย
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โดยจะเริ่มใชตั้งแตเดือนเมษายน 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี
4/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2554 ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะอักษรศาสตรปรับรายละเอียดขอมูลอาจารย
ประจําหลักสูตรท่ีขอเปลี่ยนแปลง โดยใหระบุสถานะ “พนักงาน/ลูกจาง” และระยะเวลาสัญญาจางของ
อาจารยประจําหลักสูตรตามสัญญาจาง (ใหม) กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.7 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอ
เปลี่ยนแปลงจํานวนชั่วโมงการบรรยาย จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงการคนควาดวยตนเอง
จํานวน 1 รายวิชา

จาก “รายวิชา 436 206 การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 3(3-0-6)”
เปน “รายวิชา 436 206 การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5)”
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2554 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 โครงการเปดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557)

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและ

งานยุติธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยกําหนดเปดสอน
ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 10 คน ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 20
พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร

ท้ังนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันอังคารท่ี
5 มีนาคม 2556 แลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการดําเนินการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ในลักษณะ
โครงการพิเศษ ตามโครงการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 การแตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 665/2556 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แตงตั้ง

ผูประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป นั้น
เนื่องจากวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวไดสิ้นสุดการปฏิบัติหนาท่ีเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2557

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองบริการการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณา (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป (ชุดใหม)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้ง
ผูประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป (ชุดใหม) แลวใหกองบริการการศึกษานําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอช่ือบุคคลผูทําคุณประโยชน
ผูมีอุปการคุณ และผูทําช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 1138/2555 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และท่ี

501/2556 ลงวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2556 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอชื่อบุคคลผูทํา
คุณประโยชน ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี
24 สิงหาคม 2557 นั้น

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงสมควรแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
เพ่ือเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอชื่อ
บุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร(ชุดใหม)โดยประกอบดวยผู
ดํารงตําแหนงและมีรายชื่อดังตอไปนี้

1. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
3. รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
4. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
5. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
6. ประธานสภาคณาจารย หรือผูแทน กรรมการ
7. ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ
8. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยเลขานุการ
9. นายวัชรินทร  จั๊บโกรย ผูชวยเลขานุการ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4 วาระลับ
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ

ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะท่ี 2 ป

การศึกษา 2557 (กลุมท่ี 1 สําหรับนักเรียนท่ีไมสามารถสอบเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาได)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมกับสถาบันอุดมศึกษาดําเนิน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีในประเทศใหแกเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต” เพ่ือสนับสนุนให
เยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนท่ีนั่งการศึกษาพรอมยกเวนคาเลาเรียน และ สกอ. สนับสนุนคาใชจายใหแก
นักศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร นั้น

ในการนี้ สกอ. ไดขอความอนุเคราะหมายังมหาวิทยาลัยศิลปากรในการสนับสนุนท่ีนั่งการศึกษา
พรอมยกเวนคาเลาเรียนเปนกรณีพิเศษตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
ระยะท่ี 2 ปการศึกษา 2557 (กลุมท่ี 1 สําหรับนักเรียนท่ีไมสามารถสอบเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได) ซึ่ง
กองบริการการศึกษาไดรวบรวมคณะวิชาท่ีประสงคเขารวมโครงการฯ ดังนี้

1. คณะโบราณคดี
 สาขาวิชาโบราณคดี จํานวน 1 ราย

2. คณะอักษรศาสตร
 ทุกสาขาวิชา (ยกเวนสาขาวิชาเอเชียศึกษา) จํานวน 2 ราย

3. คณะศึกษาศาสตร
 สาขาวิชาจิตวิทยา จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชวีิต จํานวน 2 ราย
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 2 ราย

4. คณะวิทยาศาสตร
 สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาสถิติ จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ราย
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5. คณะเภสัชศาสตร
 สาขาวิชาเภสัชศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 ราย

6. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 2 ราย
 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จํานวน 2 ราย

7. คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการชุมชน จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 1 ราย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการสนับสนุนท่ีนั่งการศึกษาตามคณะวิชาท่ี
ประสงคเขารวมโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะท่ี 2 ปการศึกษา 2557
(กลุมท่ี 1 สําหรับนักเรียนท่ีไมสามารถสอบเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได)พรอมท้ังยกเวนคาธรรมเนียม
การศึกษาตลอดหลักสูตรดังตอไปนี้เปนกรณีพิเศษ โดยใหนักศึกษาท่ีไดรับทุนตามโครงการดังกลาวชําระเฉพาะ
คาประกันอุบัติเหตุ

- คาบํารุงหองสมุด
- คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา
- คาบํารุงมหาวิทยาลัย
- คาบํารุงการใหบริการคอมพิวเตอร
- คาหนวยกิตรายวิชา
- คาธรรมเนียมพิเศษ
- คาประกันสุขภาพ
ท้ังนี้ ประธานมอบหมายใหแตละคณะวิชาติดตามผลการเรียนของนักศึกษาท่ีไดรับทุนตาม

โครงการดังกลาวดวย

ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 ปฏิทินและหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ดวยถึงกําหนดการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2558 เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย กองแผนงานจึงไดเสนอพิจารณาปฏิทิน
และหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. ใหความเห็นชอบปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2558
2. ใหความเห็นชอบในหลักการของหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยปรับรายละเอียดใหครอบคลุมขอความในขอตอไปนี้
ขอ 6.9 “ไมรวมเงินรายรับจากโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีสอบรับตรง”
ขอ 12 “ภาระหนี้ผูกพันรายการอ่ืนท่ีคงคางกับมหาวิทยาลัย”

ระเบียบวาระท่ี 4.5.3 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2557

สรุปเรื่อง
ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก

ขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 23
เมษายน 2557 ไดพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2557 ในชั้นตราตางๆ ของ
คณะวิชาและหนวยงานแลว มีมติดังนี้

1. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาใหขาราชการ จํานวน 16 ราย
2. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายกรณีปกติให

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย
3. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายกรณีปกติให

ขาราชการ จํานวน 41 ราย และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 1 ราย
4. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายใหขาราชการ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางประจํา จํานวน 319 ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป2557 ตามท่ีกองการเจาหนาท่ีเสนอแลวใหดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.5.4 รายงานการควบคุมภายในและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งท่ี 12/2556 เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2556 ไดให

ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม และมหาวิทยาลัยไดปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยแลว โดย
ท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2557 ไดมีมติใหความเห็นชอบแผนดังกลาวแลวนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรไดติดตามผลการควบคุมภายในและการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากคณะวิชาและหนวยงานตางๆ แลวรวบรวมประเมินผล
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ดังนี้
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1. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 รอบ 6 เดือน

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานการควบคุมภายในและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การจัดโครงการทับแกววิชาการ

สรุปเรื่อง
คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา คณะวิชาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทรไดรวมกันจัดโครงการทับแกววิชาการเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558ซึ่งจะจัดในรูปแบบของการ
ประชุมวิชาการ/การแสดงนิทรรศการ/การจําหนายสินคา/การเปดบานประชาสัมพันธคณะวิชา ระหวางวันท่ี
25-27 สิงหาคม 2557 โดยมีการเรียนการสอนปกติ แลวใหแตละคณะวิชานําเสนอโครงการไปยังรองอธิการบดี
พระราชวังสนามจันทรเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
ท้ังนี้ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมขอใหคณะวิชารวบรวมโครงการ/กิจกรรมท่ีนาสนใจ

เพ่ือนําไปจัดแสดงในงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร วันท่ี 12 ตุลาคม ดวย

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ชะลอการรับนักศึกษาโดยวิธีสอบรับตรงปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ท่ีประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ไดขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยกําหนดการรับนักศึกษาโดยวิธีสอบรับตรงภายหลังจากเดือนมกราคม 2558
เพ่ือลดปญหาการวิ่งรอกสอบ ภาระคาใชจาย และความไมเสมอภาคในการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอความรวมมือใหคณะวิชาตางๆ ชะลอการรับนักศึกษาโดยวิธีสอบ
รับตรงตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอความรวมมือไว

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.45 น.

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


