
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 13/2557

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
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ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานท่ีประชุม
2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
3. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
5. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
6. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
7. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี
9. ผศ.เอกพงษ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป

10. ผศ.ดร.สมชาย สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร
11. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร คณบดีคณะศึกษาศาสตร
12. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร
13. ผศ.ดร.ณัฐวัฒน ณัฐพูลวัฒน รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน

คณบดีคณะเภสัชศาสตร
14. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
16. ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
17. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
18. รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
19. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
20. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
21. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
22. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป
23. อ.ดร.สุจินันท มีไล เลขาธิการสภาคณาจารย แทนประธานสภาคณาจารย

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. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2. อ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร ติดราชการ
2. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ
3. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท รองอธิการบดีฝายวิชาการ ติดราชการ
4. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษติดราชการ
5. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร ไปราชการตางประเทศ
6. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย ลาพักผอน

เปดประชุมเวลา 09.55น.
เม่ือสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตาง ๆ  ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 12/2557

เม่ือวันอังคารท่ี 24 มิถุนายน 2557

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้ง

ท่ี 12/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 24 มิถุนายน 2557

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 12/2557
เม่ือวันอังคารท่ี 24 มิถุนายน 2557 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี

12/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 24 มิถุนายน 2557 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
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ไมมี
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซ่ึงมาจากหนวยงานภายนอก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 2.5.1 รายงานผลการจัดทําวารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปท่ี 6 พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 6/2554 เม่ือวันอังคารท่ี 22 มีนาคม 2554 ไดรับทราบพรอมท้ัง

แสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยท่ีวารสารอิเล็กทรอนิกส (Veridian E-Journal) ไดรับการคัดเลือกเขาสู
ฐานขอมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) โดยการดําเนินการจัดทําวารสารดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย และ
เพ่ือเปนแหลงกลางในการเผยแพรผลงานวิชาการใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับชาติหรือระดับสากลและ
เสริมสรางศักยภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นั้น

บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดรายงานผลการจัดทําวารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปท่ี 6 พ.ศ. 2556 ซึ่งไดเผยแพรผานเว็บไซต http://www.ejournal.su.ac.th
ในหัวขอ Current Issue โดยมีบทความท่ีไดรับการพิจารณาใหเผยแพรดังนี้

1. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร
จํานวน 3 ฉบับ/ป จํานวนบทความท้ังหมด 208 บทความ ดังนี้

- บทความกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 170 บทความ
- บทความกลุมวิทยาศาสตร จํานวน 38 บทความ

2. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ฉบับศิลปะและการออกแบบ จํานวน 2 ฉบับ/ป
จํานวนบทความท้ังหมด 11 บทความ

3. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ฉบับ International จํานวน 2 ฉบับ/ป จํานวน
บทความท้ังหมด 7 บทความ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.5.2 การเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกสออนไลน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดออกประกาศ ก.พ.อ.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 พรอมท้ังกําหนดคําจํากัดความ ลักษณะการเผยแพร และระดับคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการเพ่ือเปนมาตรฐานในการดําเนินการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา นั้น

ที่ประชุม ก.พ.อ. ครั ้งที่ 8/2556 เมื ่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ไดพิจารณากลั ่นกรอง
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาเสนอแลว
ปรากฏวา มีผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการบางรายไดนําผลงานวิจัยไปเผยแพรในวารสาร European
Journal of Social Sciences วารสาร European Journal of Scientific Research และวารสาร
American Journal of Scientific Research ซึ่งเปนวารสารอิเล็กทรอนิกสออนไลนในลักษณะ Open
Access Journal โดยมีประเด็นพิจารณาวา วารสารดังกลาวจัดเปนวารสารท่ีมีลักษณะการเผยแพรเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนดหรือไม และเม่ือพิจารณาจากเอกสารหลักฐานเก่ียวกับรูปแบบและลักษณะการ
เผยแพรของวารสารท้ัง 3 ฉบับดังกลาวแลว ปรากฏขอเท็จจริงดังนี้

1. ไมสามารถสืบคนหรือเขาถึงผลงานวิจัยท่ีระบุวา ไดมีการเผยแพรในวารสารดังกลาวไดเปน
สวนใหญ สวนบางฉบับท่ียังไมเขาถึงไดนั้น อยูในชวงเวลา 1-2 ปลาสุด แตเขาถึงไดเฉพาะบทคัดยอไมปรากฏวา
มีบทความวิจัยท่ีเปนฉบับเต็ม

2. วารสารดังกลาวไมมีกําหนดการเผยแพรท่ีแนนอนชัดเจน กลาวคือ บางปมีการเผยแพรทุก
เดือน บางปไมไดเผยแพรทุกเดือน และในแตละเดือนมีจํานวนฉบับที่เผยแพรไมเทากัน กลาวคือ บางเดือนมี
การเผยแพรเพียง 1 ฉบับ ในขณะที่บางเดือนมีการเผยแพรมากกวา 5 ฉบับ และในแตละฉบับก็มักมีจํานวน
บทความท่ีเผยแพรไมเทากัน

ดังนั้น เม่ือไมสามารถสืบคนหรือเขาถึงเอกสารงานวิจัยในเว็บไซตของวารสารอิเล็กทรอนิกส
ออนไลนดังกลาวได จึงเห็นวาผลงานนั้นยังไมไดเผยแพรและไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด

ท้ังนี้ เพ่ือเปนการรักษามาตรฐานและเปนประโยชนตอการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. จึงเห็นควรแจงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ดังนี้

1. การเผยแพรผลงานในวารสาร European Journal of Social Sciences วารสาร
European Journal of Scientific Research และวารสาร American Journal of Scientific Research
ตลอดจนวารสารที่มีลักษณะเชนเดียวกันนั้น ไมเปนไปตามลักษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการตาม
หลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด

2. ขอใหพึงระมัดระวังในการพิจารณาเรื่องการเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสาร
อิเล็กทรอนิกสออนไลน โดยวารสารท่ีไมไดมาตรฐานหรือไมเปนท่ียอมรับในวงวิชาการ มักมีลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

- ไมมีการระบุสํานักพิมพหรือสถานที่ตีพิมพที่แนนอน ไมระบุขอมูลและรายละเอียด
ท่ีตั้งหรือทําใหเขาใจผิดวาสํานักพิมพตั้งอยูในทวีปยุโรปหรืออเมริกาแตไมสามารถสืบคนสถานท่ีตั้งจริงได

- ไมมีการระบุวัตถุประสงค ขอบเขตของวารสาร และสาขาวิชาของบทความที่จะรับ
ตีพิมพหรือมีการระบุ แตขอเท็จจริงปรากฏวา วารสารนั้นรับตีพิมพผลงานนอกเหนือจากขอบเขตหรือ
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สาขาวิชาท่ีไดระบุไว เชน ระบุวาเปน Science and Technology แตตีพิมพเผยแพรบทความท่ีอยูใน
สาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรดวย

- ไมมีกําหนดการเผยแพรที่แนนอนชัดเจนตามมาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล
และไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด

- ไมมีบรรณาธิการหรือบรรณาธิการไมใชผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ และมักพบวา
บทความวิจัยท่ีลงเผยแพรในวารสารออนไลนดังกลาว มีขอผิดพลาดในเชิงวิชาการ และ/หรือใชภาษาอังกฤษ
ไมถูกตองตามหลักไวยากรณ และ/หรือมีรูปแบบการนําเสนอ การเขียนอางอิง ไมถูกตองไมเปนรูปแบบ
เดียวกัน

นอกจากนี้ ควรคํานึงถึงรายการวารสารที่มีความสุมเสี่ยงวาเปนวารสารที่ไมมีคุณภาพจาก
ฐานขอมูลตางๆ อาทิ Beall’s List of Predatory Open-access Publisher by Jeffrey Beall เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการเผยแพรผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงดวย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบและใหถือปฏิบัติตอไป
ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะวา วารสารอิเล็กทรอนิกสออนไลนในลักษณะOpen Access

Journal ท่ีใชในการเผยแพรผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนไปตาม
รายการวารสารที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษากําหนด พรอมท้ังตองมีการระบุหมายเลขหนาใหชัดเจน

ระเบียบวาระท่ี 2.5.3 การจัดทําแผนบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ประจําปการศึกษา 2556 และ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ประจําป
การศึกษา 2556

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2556 ไดใหความ

เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2556 ซึ่งกําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนบริการวิชาการ นั้น

ในการนี้ กองแผนงานไดจัดทําแผนบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ประจําปการศึกษา 2556
(มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557) โดยมีความสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 เพ่ือเปนกรอบแนวทางดานการบริการวิชาการแก
สังคมของมหาวิทยาลัย และเพ่ือใหองคความรูทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตลอดจนสามารถถายทอดสูบุคลากร ชุมชน และสังคม กอใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ียั่งยืนตอไป ซึ่ง
ถือเปนหนึ่งพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 7 ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัย
เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพข้ันสูง รวมท้ังใหบริการวิชาการ
แกสังคมเพ่ือเปนท่ีพ่ึงพิงของชุมชนและสังคม

วัตถุประสงคในการจัดทําแผนบริการวิชาการเชิงบูรณาการมีดังนี้
1. เพ่ือสงเสรมิภารกิจของมหาวิทยาลัยดานการบริการวิชาการแกสังคม ในการนําองคความรู

สูบุคคล ชุมชน และสังคม
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2. เพ่ือสงเสริมหลักการนําองคความรูจากการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
มาสูการใหบริการวิชาการแกชุมชนสังคม และนําประสบการณจากการใหบริการวิชาการกลับมาพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ

3. เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย
4. เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคม
ท้ังนี้ ผลการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัดจํานวน

6 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายจํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 83.33 มีโครงการท่ีนําความรู
จากการบริการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวน 143 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น
82,989,631 บาท โครงการท่ีเนนการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน จํานวน 84 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น
14,580,460 บาท

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.5.4 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 และงบประมาณรายจายกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ี
ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมป เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ และแนวทางการเรงรัดการดําเนินงานและการ
เบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0704/ว 42 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2557

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และงบประมาณ
รายจายกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมป เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแหงชาติไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้

1. การใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน หรือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และงบประมาณรายจายกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปตามแผนงาน/โครงการ ท่ีอยูในอํานาจการอนุมัติของรัฐมนตรีเจากระทรวง ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ เสนอปลัดกระทรวงเพ่ือเสนอใหหัวหนาฝายท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติราชการใหความ
เห็นชอบกอน แลวจึงใหปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีอนุมัติ

2. การขออนุมัติงบประมาณรายจายสําหรับรายการท่ีจะตองกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
หรือการขอขยายระยะเวลาการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณใหดําเนินการดังนี้

- งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สําหรับรายการผูกพันขาม
ปงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว แตยังมิไดทําสัญญากอหนี้ผูกพัน ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ เสนอการขออนุมัติกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณตอปลัดกระทรวง เพ่ือเสนอหัวหนา
ฝายท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติราชการใหความเห็นชอบ แลวจึงดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของใน
การลงนามกอหนี้ผูกพัน ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมีรายการผูกพันขามปงบประมาณยังไมไดทําสัญญา 1 รายการ คือ
อาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา จํานวน 1
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หลัง ใชงบประมาณในการกอสรางท้ังสิ้น จํานวนเงิน 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาทถวน) โดย
ประกอบดวยงบประมาณป 2557 จํานวนเงิน 36,000,000 บาท (สามสิบหกลานบาทถวน)

- กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
รายการหรือเพ่ิมวงเงินเกินกวาวงเงินท่ีไดรับอนุมัติใหกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ใหสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ เสนอปลัดกระทรวงเพ่ือเสนอหัวหนาฝายท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการใหความเห็นชอบ แลวจึงเสนอขออนุมัติตอหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมี
รายการผูกพันท่ียังมิไดทําสัญญา 2 รายการ คือ อาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา จํานวน 1 หลัง และอาคารการเรียนการสอนและปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 หลัง

- กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ มีความจําเปนตองขยาย
ระยะเวลาการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณเกินกวาระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ใหขออนุมัติ
การขยายระยะเวลาการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณตอปลัดกระทรวงเพ่ือเสนอใหหัวหนาฝายท่ีรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการเห็นชอบกอนเสนอปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีอนุมัติ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมี
รายการผูกพันดังกลาว ดังนี้

1. อาคารเอนกประสงคคณะศึกษาศาสตร 1 หลัง
2. อาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารตานเชื้อ H5N1 และผลิตยาจากสมุนไพร
3. โรงอาหารกลาง วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
4. โรงเรือนปลูกพืชระบบปดและระบบเปด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
5. หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. อาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
7. อาคารสถาบันศิลปะสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ

สําหรับหนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0717/ว 51 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางการ
เรงรัดการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดขอความรวมมือ
ใหหัวหนาสวนราชการเรงรัดการดําเนินงานและการเบิกจายเงินงบประมาณ เพ่ือใหเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณท่ีกําหนดไวดังนี้

1. รายจายลงทุนปเดียว ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสม อํานวยประโยชนตอ
ประชาชนอยางท่ัวถึงเปนธรรม และเรงรัดการดําเนินงานและการเบิกจายเงินงบประมาณเพ่ือใหเปนไปตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณท่ีกําหนดไว

2. รายจายลงทุนท่ีดําเนินการในลักษณะกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ และไดรับอนุมัติให
กอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 แลว ใหเรงดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จ
ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 แตหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือวงเงินงบประมาณใหเสนอขออนุมัติตอ
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติกอน หรือหากตองการขยายระยะเวลาการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
โดยไมเพ่ิมวงเงิน ใหเสนอหัวหนาฝายตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 35/2557 ลงวันท่ี 24
พฤษภาคม 2557 และเม่ือไดรับอนุมัติหรือไดรับความเห็นชอบแลว ใหเรงดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จ
ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2557

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบและใหถือปฏิบัติตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 2.5.5 (ราง) กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2556

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับแจงจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ กําหนดวันเสด็จฯ
แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผู สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2556 จํานวนประมาณ 6,470 คน ในวันพฤหัสบดีท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ท้ังชวงเชาและชวงบาย
ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม นั้น

ในการนี้ กองกลางไดจัดทํา (ราง) กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา
2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดหารือรวมกับกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง และกรมราชองครักษเรียบรอยแลว

ท้ังนี้ รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทรแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา มหาวิทยาลัยได
กําหนดการฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรดังนี้

1. วันท่ี 26 กรกฎาคม 2557 ซอมยอยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. วันท่ี 27 กรกฎาคม 2557 ซอมยอยของแตละคณะวิชา
3. วันท่ี 28 กรกฎาคม 2557 ซอมยอยรวมทุกคณะวิชา
4. วันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ซอมใหญ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือใหคณบดีทุกคณะวิชาท่ีกราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จ
การศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในชวงเชาอยูรวมในชวงบายดวยจนพิธีเสร็จสิ้น

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 หลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตรดังนี้

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใชกับนักศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุม

คณะกรรมการวิชาการครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการ
ปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ไมมี

1. รองศาสตราจารย ดร.ปยะณัฐ  สุคนธมาน* 1. รองศาสตราจารย ดร.ปยะณัฐ  สุคนธมาน*
2. ผูชวยศาสตราจารยวารุณวรรณ  ตั้งสุวรรณ* 2. อาจารย ดร.กําไลทิพย  ปตตะพงศ
3. อาจารยพรสวรรค  ตรีพาสัย 3. อาจารยพรสวรรค  ตรีพาสัย*
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณจรินทรานนท 4. อาจารย ดร.พนิดา  บุญทวีเวช
5. อาจารย ดร.ปาจรีย  นิพาสพงษ* 5. อาจารยอัญญรัตน  อําพันพงษ
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ..) (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ (ฉบับท่ี ..) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 9/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ไดรับทราบตามมติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันอุบัติเหตุกลุมนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2557-2559 ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งไดเห็นชอบใหบริษัทไทยประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) เปนผูไดทําสัญญากับมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2557-2558 เปนเวลา 2 ป เนื่องจากเสนอ
แผนความคุมครองการประกันอุบัติเหตุและใหสิทธิประโยชนกับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มากกวาบริษัท
อ่ืนๆ โดยมีอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับนักศึกษาเปนเงิน 150 บาท/คน/ป สวนบุคลากรและคูสมรสมีอัตราเบี้ย
ประกันภัย 200 บาท/คน/ป มีผลคุมครองตั้งแตวันท่ี 27 พฤษภาคม 2557 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 นั้น

เนื่องจากอัตราคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุดังกลาวไมสอดคลองกับประกาศอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับท่ีใชปจจุบัน ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 11
มิถุนายน 2557 ไดเห็นชอบใหเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ..)

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..)

3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..)

4. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..)

โดยผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว เปนดังนี้
“คาเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง เปนรายปตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยได

ตกลงรวมกับบริษัทผูรับประกันภัย เวนแต นักศึกษาผูใดไดประกันภัยในลักษณะทํานองเดียวกันอยูกอนแลว
นักศึกษาผูนั้นอาจนําหลักฐานมาแสดงเพ่ือขอยกเวนคาธรรมเนียมนี้ได”

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ..) (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ(ฉบับ
ท่ี ..) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากร วาดวยกองทุน “เพื่อการศึกษา
ฉลวย-สาคร ทุริยานนท” พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรไดรับเงินบริจาคจากผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมศรี จันทสิงห จํานวน

45,000 บาท (สี่หม่ืนหาพันบาทถวน) และจาก ดร.ดุริยะ จันทสิงห จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)
เพ่ือจัดตั้งกองทุน “เพ่ือการศึกษาฉลวย-สาคร ทุริยานนท” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเงินบริจาคและดอกผลมา
จัดสรรเปนทุนการศึกษา ปการศึกษาละ 1 ทุน เปนเงิน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) ใหแกนักศึกษาคณะ
อักษรศาสตร ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

1. เปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย และมีผลการศึกษาอยูในเกณฑพอใช
3. เปนผูท่ีมีความเดือดรอนเนื่องจากบิดาและมารดาเสียชีวิตโดยกะทันหัน หรือไมมีผูอุปการะ

เลี้ยงดู
ในการนี้ คณะอักษรศาสตรไดเสนอพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย

กองทุน “เพ่ือการศึกษาฉลวย-สาคร ทุริยานนท” พ.ศ. .... โดยผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
กองทุน “เพ่ือการศึกษาฉลวย-สาคร ทุริยานนท” พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาลงทะเบียนและ
คาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรไดเสนอพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตรา

คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยใหเพ่ิมเติมอัตรา
คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา เปน ขอ 4.10 และบทเฉพาะกาล ขอ 5 ใน (ราง) ระเบียบดังกลาว โดยผานการพิจารณาจาก
กองนิติการแลว
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ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 18/2556 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2556 ไดมีขอเสนอแนะ
สําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป เม่ือผานความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมคณบดีแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยขอใหคณะวิชาท่ีประสงค
จะปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเตรียมขอมูล/เหตุผลสําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
เพ่ือชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
อัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงินพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ท้ังนี้ ประธานมอบหมายใหคณะศึกษาศาสตรจัดเตรียมขอมูลพรอมเหตุผลการปรับอัตรา
คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 วาระลับ
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวช้ีวัด

สํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการผลักดันนโยบาย

แผนงานและกลยุทธในการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2556 ไดมีมติใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พรอมท้ังไดกําหนดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปละ 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 31
มีนาคม 2557) และครั้งท่ี 2 ประเมินผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) นั้น

ในการนี้ กองแผนงานไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
สํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557) ซึ่ง
ประกอบดวย ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ จํานวน 42 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ จํานวน 62 ตัวชี้วัด
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รวมท้ังสิ้น 104 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย 39 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 37.50 โดยสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้

1. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
1.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร

17 นโยบาย 17 กลยุทธ 45 มาตรการ 42 ตัวชี้วัด โดยมีแผนงาน/โครงการหลักท่ีสะทอนเปาหมายการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ท้ังในสวนภารกิจงานประจําและงานเชิงยุทธศาสตร จํานวน 32 แผนงาน 81 โครงการ
ปรากฏผลการดําเนินงานโดยภาพรวมพบวา มีตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย จํานวน 21 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดท้ังหมด
42 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 50.00 เม่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ซึ่งมีตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย จํานวน 21 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดท้ังหมด 40 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 52.50 ดังนั้น
ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผลการดําเนินงานนอยกวาคิดเปนรอยละ 2.50

1.2 ตัวชี้วัดสํานักงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบดวย 62 ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานโดยภาพรวมพบวา มีตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายจํานวน 18 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 29.03
เม่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย
จํานวน 15 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดท้ังหมด 60 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 25.00 ดังนั้น ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผลการดําเนินงานมากกวาคิดเปนรอยละ 4.03

2. การจัดสรรงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2.1 มหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 จากทุกแหลงงบประมาณรวมจํานวนท้ังสิ้น 2,685.1599 ลานบาท ประกอบดวย
งบประมาณแผนดินจํานวน 1,222.9019 ลานบาท และเงินรายไดจํานวน 1,462.2583 ลานบาท โดยยุทธศาสตร
ท่ีมีงบประมาณในการขับเคลื่อนสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค จํานวน 1,406.1152 ลานบาท (รอยละ 52.37)
ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค
จํานวน 836.5105 ลานบาท (รอยละ 31.15) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการวิจัยและการสรางสรรคเพ่ือกาวสู
การเปนมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 118.7747 ลานบาท (รอยละ 4.42)
ลําดับรองลงมา ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรูและ
ความคิดสรางสรรค จํานวน 89.4810 ลานบาท (รอยละ 3.11) ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนานักศึกษาเพ่ือ
เสริมสรางความคิดสรางสรรค ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม จํานวน 69.0879 ลานบาท
(รอยละ 2.57) ยุทธศาสตร ท่ี 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจใหมี
ประสิทธิภาพ จํานวน 58.2641 ลานบาท (รอยละ 2.17) ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางความเขมแข็งใหชุมชนและ
สังคมโดยการใหบริการทางวิชาการอยางเปนระบบและตอเนื่อง พรอมท้ังเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 48.8772 ลานบาท (รอยละ 1.82) ยุทธศาสตรท่ี 6 การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมท้ังการประยุกตใชเพ่ือรักษาคุณคาและเพ่ิมมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน
36.3043 ลานบาท (รอยละ 1.35) ยุทธศาสตรท่ี 10 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู
นานาชาติ จํานวน 22.7450 ลานบาท (รอยละ 0.85) ยุทธศาสตรท่ี 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยาง
มีประสิทธิภาพ จํานวน 5.0000 ลานบาท (รอยละ 0.19) ตามลําดับ

2.2 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายรับท่ีจัดเก็บไดจริงจากทุกแหลงจํานวน 1,884.9469
ลานบาท (1 ตุลาคม 2556 - 30 เมษายน 2557) ประกอบดวย เงินแผนดิน 1,222.9019 ลานบาท เงินรายได
โครงการปกติ 270.2445 ลานบาท เงินรายไดโครงการพิเศษ 391.8005 ลานบาท คิดเปนรอยละ 70.19 เม่ือ
เปรียบเทียบกับแผนท่ีตั้งไว และมีงบประมาณท่ีสามารถใชจายเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตรจํานวนท้ังสิ้น
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1,051.0138 ลานบาท คิดเปนรอยละ 39.14 โดยพบวา ยุทธศาสตรท่ีมีสัดสวนการใชจายงบประมาณสูงท่ีสุด
ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 5 จํานวน 26.9908 ลานบาท (รอยละ 55.22) ลําดับรองลงมา ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 6
จํานวน 18.8699 ลานบาท (รอยละ 51.98) ยุทธศาสตรท่ี 10 จํานวน 10.4624 ลานบาท (รอยละ 46.00)
ยุทธศาสตรท่ี 7 จํานวน 374.3683 ลานบาท (รอยละ 44.75) ยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน 49.0310 ลานบาท
(รอยละ 41.28) ยุทธศาสตรท่ี 8 จํานวน 22.4186 ลานบาท (รอยละ 38.48) ยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวน
522.8307 ลานบาท (รอยละ 37.18) ยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวน 21.4249 ลานบาท (รอยละ 31.01) ยุทธศาสตร
ท่ี 3 จํานวน 4.6172 ลานบาท (รอยละ 5.53) และยุทธศาสตรท่ี 9 ยังไมมีการใชจายงบประมาณ

3. ผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กําหนดใหมีการดําเนินงาน/โครงการ

จํานวนท้ังสิ้น 81 โครงการ ประกอบดวยงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร จํานวน 28 โครงการ และงาน/โครงการ
ตามภารกิจประจํา จํานวน 53 โครงการ โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้

ประเภทโครงการ โครงการหลัก
ตามแผน

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลว รอยละ อยูระหวาง
ดําเนินการ รอยละ ยังไมได

ดําเนินการ รอยละ

งาน/โครงการเชิง
ยุทธศาสตร

28 18 64.29 8 28.57 2 7.14

งาน/โครงการประจํา 53 25 47.17 21 39.62 7 13.21
รวมท้ังหมด 81 43 53.09 29 35.80 9 11.11

4. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
4.1 การประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานในระดับคณะวิชา/หนวยงาน ยังไม

สามารถดําเนินการไดครบทุกองคประกอบ ท้ังนี้ เนื่องจากบางคณะวิชา/หนวยงานกําหนดคาเปาหมายไม
ครบถวน สงผลใหไมสามารถประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานเชิงคุณภาพได

4.2 ตัวชี้วัดสํานักงบประมาณสวนใหญอยูระหวางการดําเนินการ อีกท้ังยังไมถึงรอบการ
ประเมิน จึงสงผลใหการดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมาย

5. ขอเสนอแนะเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
5.1 โครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําป ควรมีการวางแผนการดําเนินโครงการ

โดยกําหนดแผนดําเนินงาน งบประมาณ รวมท้ังการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือใหคณะวิชา/
หนวยงานสามารถบริหารโครงการไดตามแผนท่ีกําหนด และมหาวิทยาลัยสามารถกํากับติดตามงาน/โครงการ
ไดอยางตอเนื่องและชัดเจนยิ่งข้ึน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 31
มีนาคม 2557) แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดมอบหมายใหกองแผนงานดําเนินการดังนี้
1. ติดตาม/ทวงถาม ไปยังคณะวิชา/หนวยงานใหเรงดําเนินงาน/โครงการใหแลวเสร็จตาม

แผนการดําเนินงานท่ีกําหนด
2. ปรับปรุงขอมูลในสวนของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยและ

เว็บไซตของกองแผนงานใหเปนขอมูลปจจุบัน

ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 วงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 11/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 3 มิถุนายน 2557 ไดใหความ

เห็นชอบในหลักการของหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 นั้น

บัดนี้ กองแผนงานไดเสนอพิจารณาขอมูลประมาณการรายรับจากนักศึกษาเพ่ือใชเปนกรอบ
ในการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวงเงินจัดสรรงบประมาณ
ดังกลาวไมรวมรายรับของหนวยงานและรายรับของรายการในหลักเกณฑขอ 3.4

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงิน
รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามท่ีกองแผนงานเสนอ

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมอบหมายใหกองแผนงานตรวจสอบวงเงินงบประมาณใหสอดคลองกับจํานวน
นักศึกษาท่ีคณะวิชาสามารถดําเนินการไดจริง

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีไดเชิญชวนคณะวิชา/

หนวยงานเขารวมกองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ีผานมา นั้น
ขณะนี้มีคณะวิชา/หนวยงานสนใจตอบรับเขารวมกองทุนดังกลาวแลว

อนึ่ง มหาวิทยาลัยไดกําหนดการประชุมเพ่ือพิจารณารายละเอียดในเรื่องตางๆ เชน จํานวน
งบประมาณสมทบจากคณะวิชา/หนวยงาน เงื่อนไขการใชงบประมาณ และอ่ืนๆ กอนกําหนดระเบียบ/
หลักเกณฑตอไป พรอมท้ังหารือเก่ียวกับการปรับโครงสรางคาธรรมเนียมการศึกษาในการประชุมคราวเดียวกัน
ท้ังนี้ จะไดเชิญประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแผนการดําเนินงาน
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการของกองทุนดังกลาวดวย

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 การลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับกระทรวงวัฒนธรรม

สรุปเรื่อง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแจงให ท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยศิลปากรและกระทรวง

วัฒนธรรมไดตระหนักถึงความจําเปนในการรวมมือทางวิชาการเพ่ือสรางเครือขายดานการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาบุคลากรของท้ังสองสถาบันใหสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาตนเอง
และองคกร จึงไดจัดใหมีการลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
กระทรวงวัฒนธรรมในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม
ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากคณะดุริยางคศาสตร นิทรรศการและวีดิทัศนผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
โดยมีศาสตราจารย ดร.อภินันท โปษยานนท ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรวม
ลงนามในขอตกลงดังกลาว

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผูบริหารและคณบดีทุกทานเขารวมเปนสักขีพยานการลงนาม
ขอตกลงฯ โดยพรอมเพรียงในวัน-เวลา-สถานท่ีดังกลาว โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะทําหนังสือเรียนเชิญผูบริหาร
เปนทางการอีกครั้ง

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5.3 การขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

สรุปเรื่อง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแจงใหท่ีประชุมทราบวา สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) ไดประกาศรับขอเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยผานเว็บไซตของ วช.
ซึ่งคณาจารยอาจรับทราบขอมูลไดไมท่ัวถึง สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจะประชาสัมพันธขอมูลการขอรับทุน
ดังกลาวผาน Creative News อีกทางหนึ่งดวย

อนึ่ง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารการวิจัยได
กําหนดหลักเกณฑในการขอรับทุนสําหรับมหาวิทยาลัย ซึ่งงานวิจัยท่ีขอรับทุนจะตองลงนามโดยอธิการบดี ท้ังนี้
งานวิจัยจะตองมุงเนนระบบวิจัยในมหาวิทยาลัยและเปนการพัฒนางานวิจัยรวมกับ สกว. อีกท้ังตองดําเนินการ
วิจัยในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหา เพ่ือใหเปนการแกไขปญหาพ้ืนท่ีอยางแทจริง

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ



17

ระเบียบวาระท่ี 5.4 การเปดบานประชาสัมพันธคณะวิชา

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร แจงใหท่ีประชุมทราบวาตามท่ีคณะวิชาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรไดรวมกันจัดกิจกรรมการเปดบานเพ่ือประชาสัมพันธคณะวิชา โดยกําหนดจัด
ในเดือนสิงหาคม 2557 นั้น

เพ่ือใหการจัดงานดังกลาวเปนไปในแนวทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดใหมีการ
ประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมการเปดบานประชาสัมพันธคณะวิชาในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น.
ณหองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จึงขอเรียนเชิญผูบริหารและคณบดีท่ี
เก่ียวของรวมประชุมโดยพรอมเพรียงในวัน-เวลา-สถานท่ีดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5.5 รายงานผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย
“โครงการภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและการบริหารมหาวิทยาลัยเชิง
ยุทธศาสตร”

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย

“โครงการภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร” และการศึกษาดูงานประเทศ
ออสเตรเลีย ระหวางวันท่ี 4-20 มิถุนายน 2557 นั้น

ในการนี้ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษไดจัดทํารายงานผลโครงการ
ฝกอบรมดังกลาวเรียบรอยแลว ท้ังนี้ จะไดสงรายงานดังกลาวใหผูเขารบัการอบรมทุกทานตรวจสอบในเบื้องตน
หากผูใดประสงคจะเพ่ิมเติมขอมูลหรือใหขอเสนอแนะในประเด็นใดขอใหแจงไปยังผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศ
สัมพันธและกิจการพิเศษ เพ่ือจัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณพรอมแผนซีดีรอมซึ่งรวมไฟลขอมูล แลวจะไดนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.40 น.

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


