รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 11/2557
วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

…………….………………..

ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ถาวร
อ.ปญจพล
รศ.ดร.วศิน
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.วันชัย
อ.อํามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
ผศ.ดร.สมชาย
รศ.ดร.วิสาข
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดําริห
รศ.ดร.ปานใจ
รศ.ดร.เกษร
อ.เสฐลัทธ

ถาวรเวช
ลักษณบุญสง
โกอุดมวิทย
เหลาพูนพัฒน
อิงคพัฒนากุล
เกาศัลย
สุทธะนันท
ชูสุวรรณ
ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
สําเนียงงาม
จัติวัตร
อยูยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
บรรณวิทยกิจ
ธารทัศนวงศ
จันทรศิริ
รอดเหตุภัย

21. อ.ดร.ศักดิพันธ
22. ผศ.ดร.อริศร
23. อ.ดร.ปรมพร

ตันวิมลรัตน
เทียนประเสริฐ
ศิริกุลชยานนท

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดาวลอย
2. อ.ดร.ภวพล
3. อ.มานพ

กาญจนมณีเสถียร
คงชุม
เอี่ยมสะอาด

รองอธิการบดี เพชรบุรี
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.พีรพัฒน
2. ผศ.ดร.สาโรช

ยางกลาง
พูลเทพ

ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร

เขียววิชัย
ขัตติยพิกุล
ศิริวงศ
เผาทองจีน
จงเสรีจิตต

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
ติดราชการ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษติดราชการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ไปราชการตางประเทศ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ติดราชการ
ประธานสภาคณาจารย
ติดราชการ

ผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดร.สมพิศ
ผศ.ดร.พิทักษ
ผศ.ฉัตรชัย
รศ.ดร.บุญศรี

เปดประชุมเวลา 10.50น.
เรื่องตาง ๆ ดังนี้

เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2556
เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2556

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้ง
ที่ 10/2556 เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2556
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขขอความในหนา 9 ระเบียบวาระที่ 4.1.3.2 ดังนี้
1. ในสวนของสรุปเรื่อง ใหเพิ่มขอความตอไปนี้
“ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)
ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 แลว”
2. ในสวนของมติใหปรับขอความ
จาก “….แล ว ให นํ าเสนอคณะกรรมการกลั่ น กรองหลั กสู ต รพิจ ารณาก อนนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป”
เปน “….แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ไมมี

3
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. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงค ขอแกไขคาระดับ ผลการศึกษาภาค
การศึ กษาปลาย ป การศึ กษา 2556 จํ านวน 1 รายวิ ช า คื อ รายวิ ช า 081 101 ภาษาไทยเพื่ อการสื่ อสาร
กลุม 1102 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดจากการบันทึกขอมูลผลการศึกษา ซึ่งไดเวียน
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่
6 พฤษภาคม 2557
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตรแลว
2. คณะโบราณคดีประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2556 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 300 213 Ancient Technology ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจาก
นักศึกษาไดสงงานลาชา ซึ่งไดเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี เมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2557
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะโบราณคดีแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1
สรุปเรื่อง

เรื่องรับทราบอื่นๆ
นโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 2557 ไดใหความเห็นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 นั้น
เพื่อใหการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป พ.ศ. 2558 มีความสอดคลอง
และสนับสนุนการผลักดันยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยไดจัดสรร
งบประมาณเงิ นรายได ป ระจํ าป พ.ศ. 2557 ตามยุ ทธศาสตร ที่สําคั ญและนโยบายการจั ดสรรงบประมาณ
เงินรายได ดังนี้
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1. วงเงินงบประมาณในภาพรวม
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ดั งนี้ เงิ นรายได โครงการปกติ จํ านวน 573,414,800 บาท เงิน รายไดโ ครงการพิ เ ศษ จํานวน
790,589,500 บาท และเงิ น สะสมเพื่ อ จั ด ทํ า โครงการ จํ า นวน 98,264,000 บาท รวมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน
1,462,258,300 บาท
2. สัดสวนการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อมุงเนนการพัฒนาในดานตางๆ เมื่อนํามาคํานวณหาคารอยละที่จัดสรรไปตามยุทธศาสตรของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยไม นํ า งบประมาณรายจ า ยประจํ า (ได แ ก งบบุ ค ลากร ค าตอบแทน ค า สาธารณู ป โภค
เงินชําระคืนเงินกู และเงินสมทบคากอสรางสวนกลาง) มารวมพิจารณาพบวา มีรอยละในการจัดสรรดังนี้
ตารางที่ 1 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได จําแนกตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ไมรวมงบประมาณรายจายประจํา)

1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนโดยเนนใหผูเรียนมีความคิด
สรางสรรค
2. พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางความคิด
สรางสรรค ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบตอสังคม
3. การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่
เอื้อใหเกิดการเรียนรูและความคิดสรางสรรค

จํานวน

งบประมาณ
โครงการปกติ
71,660,053

รอยละ

31.19

66.04

62.64

54.45

จํานวน

24,278,025

27,986,822

4,535,000

56,799,847

รอยละ
จํานวน
รอยละ

10.57
8,602,300
3.74

7.09
8,611,600
2.18

4.82
950,000
1.01

4. พัฒนาการวิจัย และการสรางสรรค เพื่อ
กาวสูการเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ
5. การมีสวนรวมกับชุมชนในการเสริมสราง
ความเขมแข็งแกสังคมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกตใช
เพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาใน ระดับชาติ
และนานาชาติ
7. การบริหารจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการเปนมหาวิทยาลัยแหง
การสรางสรรค
8. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
จัดการตามพันธกิจใหมีประสิทธิภาพ

7.90
18,163,900
2.53

จํานวน

16,764,700

48,157,700

6,890,000

71,812,400

รอยละ

7.30

12.20

7.32

9.99

จํานวน

17,223,300

6,317,300

600,000

24,140,600

รอยละ

7.50

1.60

0.64

3.36

จํานวน

2,665,000

2,953,000

300,000

5,918,000

รอยละ

1.16

0.75

0.32

0.82

จํานวน

72,536,200

21,606,590

10,888,200

105,030,990

รอยละ

31.57

5.47

11.57

14.62

จํานวน
รอยละ

13,351,900
5.81

8,671,825
2.20

6,000,000
6.37

28,023,725
3.90

ยุทธศาสตร

งบประมาณ
โครงการพิเศษ
260,639,734

งบประมาณ
เงินสะสม
58,959,000

หนวย : บาท

รวมงบประมาณ
เงินรายได
391,258,787
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ยุทธศาสตร
9.ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ
10.พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบสูนานาชาติ

จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ

รวม

งบประมาณ
โครงการปกติ
2,694,993
1.17
229,776,471

งบประมาณ
โครงการพิเศษ
9,753,595
2.47
394,698,166

งบประมาณ
เงินสะสม
5,000,000
5.31
94,122,200

รวมงบประมาณ
เงินรายได
5,000,000
0.70
12,448,588
1.73
718,596,837

3. การกําหนดสัดสวนการจัดสรรเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตางๆ
มหาวิทยาลัยไดนํานโยบายการจัดสรรงบประมาณรายไดตามที่สภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็ น ชอบกํ า หนดเป น กรอบสํ า หรั บ การจั ด สรรงบประมาณของหน ว ยงานตามนโยบายด า นต า งๆ ซึ่ ง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีงบประมาณตามนโยบายที่กําหนดดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายไดตามนโยบายสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
นโยบายการจัดสรร
1. ดานพัฒนาบุคลากร
2. ดานกิจกรรมนักศึกษาสวัสดิการ
และทุนการศึกษา
3. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
4. ดานการพัฒนาคณะวิชาไปสู
นานาชาติ

รอยละที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ไมนอยกวารอยละ 3*
ไมนอยกวารอยละ 4*
ไมนอยกวารอยละ 1*
รอยละ 1.5*

วงเงินการจัดสรร(บาท)
33,637,920
48,392,447

รอยละการจัดสรร
งบประมาณตามจริง
4.89
7.03

12,224,825
11,575,288

1.78
1.68

หมายเหตุ : * ของงบประมาณเงินรายได ไมรวมงบประมาณสําหรับการบริหารทั่วไป

เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณตามกรอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ.2556 และปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งเปนปที่เริ่มกําหนดนโยบายการจัดสรรฯ มีการ
เพิ่มขึ้นของงบประมาณในอัตราเฉลี่ยรอยละ 50 อันจะชวยสนับสนุนใหยุทธศาสตรในสวนที่เกี่ยวของสามารถ
บรรลุเปาหมายได
ตารางที่ 3 แสดงวงเงินการจัดสรรรอยละตามนโยบายการจัดสรรเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
นโยบายการจัดสรร
1. ดานพัฒนาบุคลากร
2. ดานกิจกรรมนักศึกษา
สวัสดิการและทุนการศึกษา

รอยละที่
กําหนดใน
การจัดสรร
ไมนอยกวา
รอยละ 3
ไมนอยกวา
รอยละ 4

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

26,604,200

รอยละ
การจัดสรร
2.93

35,692,550

3.94

วงเงินการจัดสรร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

33,637,920

รอยละ
การจัดสรร
4.89

48,392,447

7.03

วงเงินการจัดสรร
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นโยบายการจัดสรร
3. ดานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
4. ดานการพัฒนาคณะวิชาไปสู
นานาชาติ

รอยละที่
กําหนดใน
การจัดสรร
ไมนอยกวา
รอยละ 1
รอยละ 1.5

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

6,294,000

รอยละ
การจัดสรร
0.70

นโยบายใหม

-

วงเงินการจัดสรร

12,224,825

รอยละ
การจัดสรร
1.78

11,575,288

1.68

วงเงินการจัดสรร

4. การกําหนดนโยบายการจัดสรรเงินรายไดปงบประมาณ พ.ศ.2558
การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
เมื่อจําแนกตามยุทธศาสตรพบวา สัดสวนของงบประมาณตามยุทธศาสตรยังคงเนนดานการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค และการบริหารจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคเปนสวนใหญ ทั้งนี้ ในสวนของการกําหนดกรอบ
นโยบายการจัดสรรเงินรายไดยังคงมีสวนสําคัญตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงานในระดับตางๆ
โดยเปาหมายของนโยบายในดานตางๆ เพื่อผลักดันการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
ดานที่ 1 ดานพัฒนาบุคลากร เปนการพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยมี
แผนแมบทในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากรทั้งระดับผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ หรือสายสนับสนุน
เพื่อใหไดรับการพัฒนา
ดานที่ 2 ดานกิจกรรมนักศึกษาสวัสดิการและทุนการศึกษา เปนการพัฒนาใหนักศึกษามี
คุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในระดับที่ไมต่ํากวาที่กําหนด โดยวัดจากกิจกรรมที่สงเสริมความคิด
สรางสรรค คุณธรรม จริยธรรมตอจํานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด เชน โครงการศิลปากรรับผิดชอบตอสังคม
ดานที่ 3 ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ เปนการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให มีป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยมี เ ป าหมายให บุ คลากรทุ กระดั บ สามารถนํ าระบบสารสนเทศมาใช เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได
ดานที่ 4 ดานการพัฒนาคณะวิชาไปสูนานาชาติ เปนการขยายโอกาสทางการศึกษาสู
นานาชาติ โดยใหคณะวิชา/หนวยงานเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และเพื่อเปน
การสงเสริมในดานการศึกษาและดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อใหเกิดการผลักดันการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลั ยในระดับ
คณะวิชา/หนวยงาน จึงเห็นควรใหกําหนดนโยบายการจัดสรรเงินรายไดปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในดานที่
สําคัญดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายไดตามนโยบายสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
นโยบายการจัดสรร
1. ดานพัฒนาบุคลากร
2. ดานกิจกรรมนักศึกษาสวัสดิการและทุนการศึกษา
3. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
4. ดานการพัฒนาคณะวิชาไปสูนานาชาติ

รอยละที่นําเสนอ
ไมนอยกวารอยละ 3
ไมนอยกวารอยละ 4 (ทุนการศึกษาไมนอยกวารอยละ 2)
ไมนอยกวารอยละ 1
รอยละ 1.5
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ทั้งนี้ นโยบายการจัดสรรงบประมาณที่กําหนดมีขอที่ควรพิจารณาดังนี้
1. ในการคํ า นวณงบประมาณตามร อ ยละที่ กํ า หนดในนโยบาย จะใช ฐ านจากจํ า นวน
งบประมาณทุกแหลงที่ไมรวมงบประมาณสําหรับการบริหารงานทั่วไป ยกเวนวิทยาลัยนานาชาติที่ตองหัก
คาใชจายใหกับสถาบันรวมผลิตกอนนํารายรับสุทธิมาคํานวณหาจํานวนงบประมาณจากคารอยละที่กําหนด
2. การตั้งงบประมาณในแตละดานใหถือแนวทางดังนี้
2.1 หนวยงานที่รับผิดชอบดานการเรียนการสอน ไดแก คณะวิชา วิทยาลัยนานาชาติ ให
ตั้ งเงิ น รายได ต ามนโยบายในทุ กด าน ยกเว น บั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย ไม ต องตั้ งในด านที่ 2 กิ จ กรรมนั กศึ ก ษาและ
ทุนการศึกษา
2.2 หนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีใหตั้งงบประมาณเฉพาะดานพัฒนาบุคลากร โดย
ใชงบดําเนินงานเปนฐานในการคํานวณ
2.3 ศูนย สถาบัน สํานัก ใหตั้งงบประมาณดานที่ 1 พัฒนาบุคลากร หรือดานอื่นๆ เชน
ดานที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือดานที่ 4 การพัฒนาคณะวิชาไปสูนานาชาติ ตามความจําเปนของ
แตละหนวยงาน
3. คณะวิ ช า/หน ว ยงานที่ ตั้ ง งบประมาณในด า นที่ เ กี่ ย วข อ งสู ง กว า ที่ กํ า หนด ไม ค วรตั้ ง
งบประมาณในอัตราสวนที่ต่ํากวาเดิม ซึ่งเมื่อคณะวิชา/หนวยงานดําเนินงานตามแนวทางดังกลาวจะสงผลให
ภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายที่สําคัญมีสัดสวนที่สูงขึ้น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบและใหคณะวิชา/หนวยงานถือเปนแนวปฏิบัติในการจัดทําคําของบประมาณ
เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอไป
ทั้งนี้ ประธานขอใหคณะวิชา/หนวยงานตางๆที่ประสงคจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระ
เกี ยรติส มเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิ มพระชนมพรรษา 5 รอบ 2
เมษายน 2558เตรี ย มจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 พร อ มส ง กํ า หนดการ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมมายังมหาวิทยาลัยเพื่อจะไดเผยแพรประชาสัมพันธตอไป
ระเบียบวาระที่ 2.5.2
สรุปเรื่อง

ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกาเลม 130 ตอนที่ 115 ก วันที่ 9 ธันวาคม 2556 และใหจัดการเลือกตั้งใหม ในวันที่ 2 กุมภาพันธ
2557 ภายหลังการเลือกตั้งไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมเพียงพอที่จะเปดประชุมสภาและคณะรัฐมนตรี
เนื่องจากสถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพื้นที่
ตางๆ ของประเทศหลายๆ พื้นที่ เปนผลใหประชาชนผูบริสุทธิ์เสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ และเกิดความเสียหายตอ
ทรัพยสินอยางตอเนื่อง และเหตุการณดังกลาวมีแนวโนมขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณรายแรงที่จะสงผล
กระทบตอความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยรวม นั้น
เพื่อใหสถานการณดังกลาวกลับเขาสูสภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความ
สามัคคี เชนเดียวกับหวงที่ผานมา ตลอดจนเพื่อเปนการปฏิรูปโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
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อื่นๆ เพื่อใหเกิดความชอบธรรมกับทั่วทุกฝาย คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีความจําเปนตองเขาควบคุม
อํานาจในการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. เปนตนไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได รับ การประสานงานจากเจาหน าที่ สํานักงบประมาณแจ งใหทราบว า
คณะรักษาความสงบแหงชาติไดเห็นชอบแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 แลวเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอไป
ประธานได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบเพิ่ ม เติ ม ว า สํ า นั ก งบประมาณแจ ง ให ม หาวิ ท ยาลั ย เร ง
ดําเนินการจัดสงบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและปริมาณแรงงานประกอบกับราคาที่ใชในการกอสราง (BOQ) พรอม
แบบกอสรางไปยังสํานักงบประมาณภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ทีป่ ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.3

การปรับปรุงงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 23
พฤษภาคม 2557 ได ใหความเห็ น ชอบนโยบายการปรับ ปรุงงบประมาณรายจ ายจากเงิ น รายได ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยนํ า เงิน สะสมมาใชเ ปน คา ใชจ า ยดํ า เนิน งานในปง บประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 53,718,965 บาท นั้น
เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย โดยไมสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานในภาพรวม มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงงบประมาณเพื่อแกไขปญหาดังกลาวโดย
มีหลักการดังนี้
1. ขออนุมัติใหคณะวิชา/หนวยงานสามารถนําเงิน สะสมมาใชจายแทนรายรับที่ ยังไมอาจ
จัดเก็บได กรณีมีความจําเปน
2. การใชงบประมาณดังกลาว จะไมเปนการเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจายจากเงิ นรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว
ทั้ งนี้ คณะวิ ช า/หน ว ยงานที่ ป ระสงค ขอนํ าเงิ น สะสมมาเป น ค าใช จ ายดํ าเนิ น งาน จํ านวน
53,718,965 บาท ซึ่งมีรายละเอียดจําแนกตามหนวยงานดังนี้
(หนวย : บาท)
คณะวิชา/หนวยงาน
รวม

ประมาณการรายรับ
ที่ขอตั้ง(สภาฯ อนุมัต)ิ
1,462,258,300

วงเงินสะสมทีข่ อใช
53,718,965

1

สํานักงานอธิการบดี (งบกลาง)

23,241,500

1,020,000

2

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

18,474,600

1,436,182

3

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

27,080,700

10,753,385

9

4

คณะโบราณคดี

ประมาณการรายรับ
ที่ขอตั้ง(สภาฯ อนุมัต)ิ
20,480,200

5

คณะมัณฑนศิลป

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

-

คณะวิชา/หนวยงาน

วงเงินสะสมทีข่ อใช
2,000,000

เมื่อพิจารณารายรับที่จัดเก็บจริงระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม2556 -31 มีนาคม 2557)
จํานวน 586,452,004 บาท คิ ดเป น ร อยละ 40.11 ของประมาณการรายรับ ที่ ขอตั้ ง (สภาฯ อนุ มัติ ) และ
ประมาณการรายรับที่คาดวาจะสามารถจัดเก็บไดจริงเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเปนรอยละ 80.35
ทั้งนี้ เมื่อนําวงเงินสะสมที่คณะวิชา/หนวยงานแจงความประสงคขอใช จํานวน 53,718,965 บาท คิดเปน
รอยละ 3.67 รวมกับประมาณการรายรับที่คาดวาจะสามารถจัดเก็บไดจริงเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จึงยังไมเกินวงเงินที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบไวแลวดังนี้
ประมาณการ
รายรับที่ขอตั้ง
(สภาฯ อนุมัต)ิ
1,462,258,300

รายรับที่จัดเก็บจริง
(ณ มี.ค. 57)

ประมาณการรายรับ
ที่จัดเก็บจริง
(ณ ก.ย. 57)
586,452,004
1,174,855,370

(100.00%)

(40.11%)

วงเงินสะสมทั้งหมด
(ณ 30 ก.ย. 56)
206,284,108.57

(80.35%)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป

(หนวย : บาท)

วงเงินสะสมทีข่ อใช

53,718,965
(3.67%)
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ระเบียบวาระที่ 2.5.4

ขอเลื่อนการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี

สรุปเรื่อง

ตามปฏิ ทิ น การประชุ ม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร พ.ศ. 2557
กําหนดใหมีการประชุมครั้งที่ 12/2557 ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
และครั้ งที่ 13/2557 ในวั น อั ง คารที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ห อ งประชุ ม สํ า นั ก งานอธิ การบดี วิ ท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร นั้น
เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด โครงการฝ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง านต า งประเทศหลั ก สู ต ร
การพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและการบริหารมหาวิทยาลัยเชิง
ยุทธศาสตร ระหวางวันที่ 4-20 มิถุนายน 2557 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย
จึงขอเลื่อนการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี ครั้งที่ 12/2557 จากวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 เปน
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 และงดการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม
2557 โดยกําหนดใหมีการประชุมครั้งตอไปตามปฏิทินการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557 ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบและใหมกี ารประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม
2557ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรตามปฏิทินการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ.
และคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร พ.ศ. 2557 เช น เดิ ม เนื่ องจากกํ าหนดให มีก ารพิ จ ารณาวงเงิ น จั ด สรร
งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย
จากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรดังนี้

11
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใชตั้งแตเดือนมีนาคม 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งหลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาปรัชญา ฉบับป พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะอักษรศาสตรปรับรายละเอียดขอมูลอาจารย
ประจําหลักสู ตรที่ ขอเปลี่ ย นแปลง โดยให ร ะบุ ส ถานะ “พนั กงาน/ลู กจาง” และระยะเวลาสั ญญาจ างของ
อาจารยประจําหลักสูตรตามสัญญาจาง (ใหม) กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2552

สรุปเรื่อง

ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2552
โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเพิ่มรายวิชาในรายวิชาเลือกดังนี้
1. รายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม จํานวน 1 รายวิชา คือ
 รายวิชา 562 387 การวิจัยทางคลินิกเบื้องตน 2(1-3-2)
2. รายวิชาเลือกฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม จํานวน 2 รายวิชา คือ
 รายวิชา 551 366 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางดานบริบาลทางเภสัช กรรม 1
5(ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง)
 รายวิชา 551 367 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางดานบริบาลทางเภสัช กรรม 2
5(ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง)
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป
พ.ศ. 2552 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 ไดใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ. 2554 ไปแลวนั้น
เนื่ องจากอาจารย ผู สอนประสงค ขอปรับ แก คําอธิบ ายรายวิช าที่ ขอเปด เพิ่มเติ ม จํ านวน 1
รายวิชา คือ รายวิชา 082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2557 เปนตนไป และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ.
2554 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4
สรุปเรื่อง

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

ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิล ปบัณฑิ ต
สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
1. ขอปรั บ คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าแกนทั่ ว ไป จํ า นวน 1 รายวิ ช า คื อ รายวิ ช า 215 102
ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก 2(2-0-4)
2. ขอปรับเพิ่มจํานวนชั่วโมงการบรรยาย และลดจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติ รายวิชาพื้นฐาน
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. ขอเป ด รายวิ ช าใหม ในกลุ มวิ ช าพื้ น ฐานวิ ช าเอกประติ มากรรม จํ านวน 1 รายวิ ช า คื อ
รายวิชา 212 154 คอมพิวเตอรเพื่องานประติมากรรม 2(1-3-2)
4. ขอปรับชื่อรายวิชาพื้นฐานวิชาเอก จํานวน 1 รายวิชา คือ
จาก “รายวิชา 215 156 ศิลปะสมัยใหม
2(2-0-4)”
เปน “รายวิชา 215 156 ศิลปะสมัยใหมและรวมสมัย
2(2-0-4)”
5. ขอปรั บ เงื่ อ นไขการเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานวิ ช าเอก สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษากลุ ม วิ ช าเอก
ประติมากรรมและสําหรับนักศึกษากลุมวิชาเอกทฤษฎีศิลป
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม
กระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแล ว มีมติ ใหความเห็ นชอบการปรั บปรุ งหลั กสู ตรศิ ล ปบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
ทัศนศิลป (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ฉบับป พ.ศ. 2555)

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อปรั บปรุ ง หลั ก สู ต ร
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. ขอเพิ่มวิชาบังคับกอน ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับ จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา
615 335 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6)
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ฉบับป พ.ศ. 2555) แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับ ปรุง หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชี ย
ศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยจะเริ่มใชตั้งแตเดือนเมษายน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งหลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะอักษรศาสตรปรับรายละเอียดขอมูลอาจารย
ประจําหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง โดยใหระบุสถานะ “พนักงาน/ลูกจาง” และระยะเวลาสัญญาจางของ
อาจารยประจําหลักสูตรตามสัญญาจาง (ใหม) กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง

ด ว ยคณะอั ก ษรศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สารสนเทศศาสตร แ ละบรรณารั ก ษศาสตร ฉบั บ ป พ.ศ. 2554 โดยมี ส าระในการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขคื อ 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 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2554 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การเปดหลักสูตรใหม
โครงการเปดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557)

สรุปเรื่อง

ดว ยบั ณฑิ ต วิ ทยาลั ยได เ สนอหลักสู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ช านิติ วิ ทยาศาสตร และ
งานยุติธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยกําหนดเปดสอน
ตั้ ง แต ภ าคการศึ ก ษาต น ป ก ารศึ ก ษา 2557 เป น ต น ไป และกํ า หนดรั บ นั ก ศึ ก ษาป ล ะ 10 คน ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตรระดั บบั ณฑิต ศึกษาในลั กษณะโครงการพิเ ศษ ครั้ งที่ 2/2557 เมื่ อวัน ที่ 20
พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร
ทั้งนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันอังคารที่
5 มีนาคม 2556 แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการดําเนินการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ในลักษณะ
โครงการพิเศษ ตามโครงการที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การแตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป

สรุปเรื่อง

ตามคํ าสั่ ง มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากรที่ 665/2556 ลงวั น ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แต งตั้ ง
ผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป นั้น
เนื่องจากวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวไดสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (ชุดใหม)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้ง
ผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (ชุดใหม) แลวใหกองบริการการศึกษานําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.2

การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน
ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1138/2555 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และที่
501/2556 ลงวั น ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองเพื่ อ เสนอชื่ อ บุ ค คลผู ทํ า
คุณประโยชน ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการปฏิบัติหนา ที่ถึงวันที่
24 สิงหาคม 2557 นั้น
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงสมควรแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
เพื่อเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อ
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
ระเบียบวาระที่ 4.3

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 2 ป
การศึกษา 2557 (กลุมที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไมสามารถสอบเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาได)

สรุปเรื่อง

ตามที่ สํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ร ว มกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาดํ า เนิ น
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีในประเทศใหแกเยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต” เพื่อสนับสนุนให
เยาวชนที่ มี ภู มิลํ าเนาในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต เ ข าศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ กษา โดย
สถาบั น อุ ด มศึ กษาสนั บ สนุ น ที่ นั่ งการศึ กษาพร อมยกเว น ค าเล าเรี ย น และ สกอ. สนั บ สนุ น ค าใช จ ายให แ ก
นักศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร นั้น
ในการนี้ สกอ. ไดขอความอนุเคราะหมายังมหาวิทยาลัยศิลปากรในการสนับสนุนที่นั่งการศึกษา
พร อมยกเว น ค าเล าเรีย นเป นกรณี พิเศษตามโครงการทุ น อุ ดมศึ กษาเพื่ อการพั ฒ นาจั งหวั ดชายแดนภาคใต
ระยะที่ 2 ปการศึกษา 2557 (กลุมที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไมสามารถสอบเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได) ซึ่ง
กองบริการการศึกษาไดรวบรวมคณะวิชาที่ประสงคเขารวมโครงการฯ ดังนี้
1. คณะโบราณคดี
 สาขาวิชาโบราณคดี จํานวน 1 ราย
2. คณะอักษรศาสตร
 ทุกสาขาวิชา (ยกเวนสาขาวิชาเอเชียศึกษา) จํานวน 2 ราย
3. คณะศึกษาศาสตร
 สาขาวิชาจิตวิทยา จํานวน 1 ราย
 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 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
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มี มติ ใหความเห็นชอบการสนับ สนุน ที่นั่งการศึกษาตามคณะวิ ชาที่
ประสงคเขารวมโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 2 ปการศึกษา 2557
(กลุมที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไมสามารถสอบเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได)พรอมทั้งยกเวนคาธรรมเนียม
การศึกษาตลอดหลักสูตรดังตอไปนี้เปนกรณีพิเศษ โดยใหนักศึกษาที่ไดรับทุนตามโครงการดังกลาวชําระเฉพาะ
คาประกันอุบัติเหตุ
- คาบํารุงหองสมุด
- คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา
- คาบํารุงมหาวิทยาลัย
- คาบํารุงการใหบริการคอมพิวเตอร
- คาหนวยกิตรายวิชา
- คาธรรมเนียมพิเศษ
- คาประกันสุขภาพ
ทั้งนี้ ประธานมอบหมายใหแตละคณะวิชาติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่ไดรับทุนตาม
โครงการดังกลาวดวย
ระเบียบวาระที่ 4.5.2
สรุปเรื่อง

ปฏิทินและหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ดวยถึงกําหนดการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย กองแผนงานจึงไดเสนอพิจารณาปฏิทิน
และหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
พ.ศ. 2558

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. ใหความเห็นชอบปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ

2. ใหความเห็นชอบในหลักการของหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยปรับรายละเอียดใหครอบคลุมขอความในขอตอไปนี้
ขอ 6.9 “ไมรวมเงินรายรับจากโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีสอบรับตรง”
ขอ 12 “ภาระหนี้ผูกพันรายการอื่นที่คงคางกับมหาวิทยาลัย”
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2557

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 1/2557 เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2557 ไดพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2557 ในชั้นตราตางๆ ของ
คณะวิชาและหนวยงานแลว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาใหขาราชการ จํานวน 16 ราย
2. เห็ น ชอบให เ สนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ชั้ น สายสะพายกรณี ป กติ ใ ห
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย
3. เห็ น ชอบให เ สนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ชั้ น สายสะพายกรณี ป กติ ใ ห
ขาราชการ จํานวน 41 ราย และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 1 ราย
4. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายใหขาราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางประจํา จํานวน 319 ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป2557 ตามที่กองการเจาหนาที่เสนอแลวใหดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.4
สรุปเรื่อง

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

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ไดให
ความเห็ น ชอบแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม และมหาวิทยาลัยไดปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแลว โดย
ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 ไดมีมติใหความเห็นชอบแผนดังกลาวแลวนั้น
บัด นี้ มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากรได ติ ด ตามผลการควบคุ มภายในและการดํ าเนิ น งานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากคณะวิชาและหนวยงานตางๆ แลวรวบรวมประเมินผล
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ขอมูล ณ วันที่ 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
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานการควบคุมภายในและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
การจัดโครงการทับแกววิชาการ

สรุปเรื่อง

คณบดี คณะศึ กษาศาสตร ได แจ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า คณะวิ ช าที่ ตั้ ง อยู ในพื้ น ที่วิ ทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรไดรวมกันจัดโครงการทับแกววิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558ซึ่งจะจัดในรูปแบบของการ
ประชุมวิชาการ/การแสดงนิทรรศการ/การจําหนายสินคา/การเปดบานประชาสัมพันธคณะวิชา ระหวางวันที่
25-27 สิงหาคม 2557 โดยมีการเรียนการสอนปกติ แลวใหแตละคณะวิชานําเสนอโครงการไปยังรองอธิการบดี
พระราชวังสนามจันทรเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมขอใหคณะวิชารวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่นาสนใจ
เพื่อนําไปจัดแสดงในงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 12 ตุลาคม ดวย
ระเบียบวาระที่ 5.2

ชะลอการรับนักศึกษาโดยวิธีสอบรับตรงปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยกําหนดการรับนักศึกษาโดยวิธีสอบรับตรงภายหลังจากเดือนมกราคม 2558
เพื่อลดปญหาการวิ่งรอกสอบ ภาระคาใชจาย และความไมเสมอภาคในการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอความรวมมือใหคณะวิชาตางๆ ชะลอการรับนักศึกษาโดยวิธีสอบ
รับตรงตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอความรวมมือไว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.45 น.

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

