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เปดประชุมเวลา 09.55น.
เรื่องตาง ๆ ดังนี้

เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2557
เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้ง
ที่ 12/2557 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2557
เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่
12/2557 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.2

ไมมี
เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
รายงานผลการจัดทําวารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปที่ 6 พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 ไดรับทราบพรอมทั้ง
แสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยที่วารสารอิเล็กทรอนิกส (Veridian E-Journal) ไดรับการคัดเลือกเขาสู
ฐานขอมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) โดยการดําเนินการจัดทําวารสารดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย และ
เพื่อเปนแหลงกลางในการเผยแพรผลงานวิชาการใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับชาติหรือระดับสากลและ
เสริมสรางศักยภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นั้น
บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดรายงานผลการจัดทําวารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปที่ 6 พ.ศ. 2556 ซึ่งไดเผยแพรผานเว็บไซต http://www.ejournal.su.ac.th
ในหัวขอ Current Issue โดยมีบทความที่ไดรับการพิจารณาใหเผยแพรดังนี้
1. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร
จํานวน 3 ฉบับ/ป จํานวนบทความทั้งหมด 208 บทความ ดังนี้
- บทความกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 170 บทความ
- บทความกลุมวิทยาศาสตร จํานวน 38 บทความ
2. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ฉบับศิลปะและการออกแบบ จํานวน 2 ฉบับ/ป
จํานวนบทความทั้งหมด 11 บทความ
3. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ฉบับ International จํานวน 2 ฉบับ/ป จํานวน
บทความทั้งหมด 7 บทความ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.5.2
สรุปเรื่อง

การเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกสออนไลน

ตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดออกประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พรอมทั้งกําหนดคําจํากัดความ ลักษณะการเผยแพร และระดับคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการเพื่อเปนมาตรฐานในการดําเนินการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา นั้น
ที ่ป ระชุม ก.พ.อ. ครั ้ง ที ่ 8/2556 เมื ่อ วัน ที ่ 13 ธัน วาคม 2556 ไดพิจ ารณากลั ่น กรอง
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอแลว
ปรากฏวา มีผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิ ชาการบางรายไดนําผลงานวิจัยไปเผยแพรในวารสาร European
Journal of Social Sciences วารสาร European Journal of Scientific Research และวารสาร
American Journal of Scientific Research ซึ่งเปนวารสารอิเล็กทรอนิกสออนไลนในลักษณะ Open
Access Journal โดยมีประเด็นพิจารณาวา วารสารดังกลาวจัดเปนวารสารที่มีลักษณะการเผยแพรเปนไปตาม
หลั กเกณฑที่ ก.พ.อ. กํ าหนดหรือไม และเมื่อพิ จารณาจากเอกสารหลั กฐานเกี่ ยวกั บรู ปแบบและลักษณะการ
เผยแพรของวารสารทั้ง 3 ฉบับดังกลาวแลว ปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
1. ไมสามารถสืบคนหรือเขาถึงผลงานวิจัยที่ระบุวา ไดมีการเผยแพรในวารสารดังกลาวไดเปน
สวนใหญ สวนบางฉบับที่ยังไมเขาถึงไดนั้น อยูในชวงเวลา 1-2 ปลาสุด แตเขาถึงไดเฉพาะบทคัดยอไมปรากฏวา
มีบทความวิจัยที่เปนฉบับเต็ม
2. วารสารดังกลาวไมมีกําหนดการเผยแพรที่แนนอนชัดเจน กลาวคือ บางปมีการเผยแพรทุก
เดือน บางปไมไดเผยแพรทุกเดือน และในแตละเดือนมีจํานวนฉบับที่เผยแพรไมเทากัน กลาวคือ บางเดือนมี
การเผยแพรเพียง 1 ฉบับ ในขณะที่บางเดือนมีการเผยแพรมากกวา 5 ฉบับ และในแตละฉบับก็มักมีจํานวน
บทความที่เผยแพรไมเทากัน
ดังนั้น เมื่อไมสามารถสืบคนหรือเขาถึงเอกสารงานวิจัยในเว็บไซตของวารสารอิเล็กทรอนิกส
ออนไลนดังกลาวได จึงเห็นวาผลงานนั้นยังไมไดเผยแพรและไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
ทั้งนี้ เพื่อเปนการรักษามาตรฐานและเปนประโยชนตอการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
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
ตลอดจนวารสารที่มีล ักษณะเชน เดีย วกัน นั้น ไมเ ปน ไปตามลักษณะการเผยแพรผ ลงานทางวิช าการตาม
หลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
2. ขอให พึ ง ระมั ด ระวั ง ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งการเผยแพร ผ ลงานทางวิ ช าการในวารสาร
อิเล็กทรอนิกสออนไลน โดยวารสารที่ไมไดมาตรฐานหรือไมเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ มักมีลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
- ไมมีการระบุสํานักพิมพห รือสถานที่ตีพิมพที่แนนอน ไมระบุขอมูลและรายละเอีย ด
ที่ตั้งหรือทําใหเขาใจผิดวาสํานักพิมพตั้งอยูในทวีปยุโรปหรืออเมริกาแตไมสามารถสืบคนสถานที่ตั้งจริงได
- ไมมีการระบุวัตถุประสงค ขอบเขตของวารสาร และสาขาวิชาของบทความที่จะรับ
ตีพ ิม พห รือ มี ก ารระบุ แต ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า วารสารนั้ น รั บ ตี พิ ม พ ผ ลงานนอกเหนื อจากขอบเขตหรื อ
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สาขาวิชาที่ไดระบุไว เชน ระบุวาเป น Science and Technology แตตีพิมพเผยแพรบทความที่อยูใน
สาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรดวย
- ไมมีกําหนดการเผยแพรที่แนนอนชัดเจนตามมาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล
และไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
- ไมมีบรรณาธิการหรือบรรณาธิการไมใชผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ และมักพบวา
บทความวิจัยที่ลงเผยแพรในวารสารออนไลนดังกลาว มีขอผิดพลาดในเชิงวิชาการ และ/หรือใชภาษาอังกฤษ
ไมถูกตองตามหลักไวยากรณ และ/หรือมีรูป แบบการนําเสนอ การเขีย นอางอิง ไมถูกตองไมเ ปน รูป แบบ
เดียวกัน
นอกจากนี้ ควรคํานึงถึงรายการวารสารที่มีความสุมเสี่ยงวาเปนวารสารที่ไมมีคุณภาพจาก
ฐานขอมูลตางๆ อาทิ Beall’s List of Predatory Open-access Publisher by Jeffrey Beall เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการเผยแพรผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงดวย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและใหถือปฏิบัติตอไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะวา วารสารอิเล็กทรอนิกสออนไลนในลักษณะOpen Access
Journal ที่ใชในการเผยแพรผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปนไปตาม
รายการวารสารที่สํ า นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาและสํา นัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษากําหนด พรอมทั้งตองมีการระบุหมายเลขหนาใหชัดเจน
ระเบียบวาระที่ 2.5.3

สรุปเรื่อง

การจัดทําแผนบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ประจําปการศึกษา 2556 และ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ประจําป
การศึกษา 2556

ตามมติที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2556 เมื่ อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ไดใหความ
เห็ น ชอบแผนพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา เพื่ อการประกั น คุ ณภาพการศึ กษาภายใน มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร
ประจําปการศึกษา 2556 ซึ่งกําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนบริการวิชาการ นั้น
ในการนี้ กองแผนงานไดจัดทํา แผนบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ประจําปการศึกษา 2556
(มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557) โดยมีความสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามแผนปฏิบั ติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 เพื่อเปนกรอบแนวทางดานการบริการวิชาการแก
สั ง คมของมหาวิ ท ยาลั ย และเพื่ อ ให องค ค วามรู ท างวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารพั ฒ นาอย างต อ เนื่ อ ง
ตลอดจนสามารถถายทอดสูบุคลากร ชุมชน และสังคม กอใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ยั่งยืนตอไป ซึ่ง
ถือเปนหนึ่งพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 7 ที่กําหนดใหมหาวิทยาลัย
เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง รวมทั้งใหบริการวิชาการ
แกสังคมเพื่อเปนที่พึ่งพิงของชุมชนและสังคม
วัตถุประสงคในการจัดทําแผนบริการวิชาการเชิงบูรณาการมีดังนี้
1. เพื่อสงเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยดานการบริการวิชาการแกสังคม ในการนําองคความรู
สูบุคคล ชุมชน และสังคม
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2. เพื่อสงเสริมหลักการนําองคความรูจากการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
มาสู การให บ ริ การวิ ช าการแก ชุ มชนสั งคม และนํ าประสบการณ จ ากการให บ ริ การวิ ช าการกลั บ มาพั ฒ นา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
3. เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย
4. เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคม
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัดจํานวน
6 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายจํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 83.33 มีโครงการที่นําความรู
จากการบริการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวน 143 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
82,989,631 บาท โครงการที่เนนการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน จํานวน 84 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
14,580,460 บาท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป

ระเบียบวาระที่ 2.5.4

สรุปเรื่อง

แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 และงบประมาณรายจายกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่
ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมป เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ และแนวทางการเรงรัดการดําเนินงานและการ
เบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0704/ว 42 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และงบประมาณ
รายจายกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมป เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแหงชาติไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
1. การใช จ ายหรื อก อหนี้ ผู กพั น หรื อการโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ รายจ ายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และงบประมาณรายจายกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปตามแผนงาน/โครงการ ที่อยูในอํานาจการอนุมัติของรัฐมนตรีเจากระทรวง ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เสนอปลัดกระทรวงเพื่อเสนอใหหัวหนาฝายที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการใหความ
เห็นชอบกอน แลวจึงใหปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีอนุมัติ
2. การขออนุมัติงบประมาณรายจายสําหรับรายการที่จะตองกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
หรือการขอขยายระยะเวลาการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณใหดําเนินการดังนี้
- งบประมาณรายจ ายประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สํ าหรั บ รายการผู กพั น ข า ม
ปงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว แตยังมิไดทําสัญญากอหนี้ผูกพัน ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เสนอการขออนุมัติกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณตอปลัดกระทรวง เพื่อเสนอหัวหนา
ฝายที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการใหความเห็นชอบ แลวจึงดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของใน
การลงนามกอหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีรายการผูกพันขามปงบประมาณยังไมไดทําสัญญา 1 รายการ คือ
อาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา จํานวน 1
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หลั ง ใช งบประมาณในการก อสร า งทั้ ง สิ้ น จํ านวนเงิ น 300,000,000 บาท (สามร อยล า นบาทถ ว น) โดย
ประกอบดวยงบประมาณป 2557 จํานวนเงิน 36,000,000 บาท (สามสิบหกลานบาทถวน)
- กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
รายการหรือเพิ่มวงเงินเกินกวาวงเงินที่ไดรับอนุมัติใหกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ใหสว น
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เสนอปลัดกระทรวงเพื่อเสนอหัวหนาฝายที่รับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการใหความเห็นชอบ แลวจึงเสนอขออนุมัติตอหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมี
รายการผู ก พั น ที่ ยั ง มิ ไ ด ทํ า สั ญ ญา 2 รายการ คื อ อาคารศู น ย เ รี ย นรวมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา จํานวน 1 หลัง และอาคารการเรียนการสอนและปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 หลัง
- กรณี ส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อหน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ มี ความจํ าเป น ต อ งขยาย
ระยะเวลาการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณเกิ นกวาระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ใหขออนุมัติ
การขยายระยะเวลาการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณตอปลัดกระทรวงเพื่อเสนอใหหัวหนาฝายที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการเห็นชอบกอนเสนอปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมี
รายการผูกพันดังกลาว ดังนี้
1. อาคารเอนกประสงคคณะศึกษาศาสตร 1 หลัง
2. อาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารตานเชื้อ H5N1 และผลิตยาจากสมุนไพร
3. โรงอาหารกลาง วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
4. โรงเรือนปลูกพืชระบบปดและระบบเปด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
5. หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. อาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
7. อาคารสถาบันศิลปะสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
สําหรับหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0717/ว 51 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางการ
เรงรัดการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดขอความรวมมือ
ให หั ว หน าส ว นราชการเร งรั ด การดําเนิ น งานและการเบิ กจ ายเงิ น งบประมาณ เพื่ อให เป น ไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนดไวดังนี้
1. รายจ า ยลงทุ น ป เ ดี ย ว ให พิ จ ารณาโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสม อํ า นวยประโยชน ต อ
ประชาชนอยางทั่วถึงเปนธรรม และเรงรัดการดําเนินงานและการเบิกจายเงินงบประมาณเพื่อใหเปนไปตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนดไว
2. รายจายลงทุนที่ดําเนินการในลักษณะกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ และไดรับอนุมัติให
กอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 แลว ใหเรงดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แตหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือวงเงินงบประมาณใหเสนอขออนุมัติตอ
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติกอน หรือหากตองการขยายระยะเวลาการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
โดยไมเพิ่มวงเงิน ใหเสนอหัวหนาฝายตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 35/2557 ลงวันที่ 24
พฤษภาคม 2557 และเมื่อไดรับอนุมัติหรือไดรับความเห็นชอบแลว ใหเรงดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและใหถือปฏิบัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 2.5.5

(ราง) กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2556

สรุปเรื่อง

ตามที่ สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได รั บแจงจากสํ านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ว า
สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ทรงพระกรุณ าโปรดเกลา ฯ กํ า หนดวัน เสด็จ ฯ
แทนพระองคไ ปพระราชทานปริญ ญาบัต รแกผูสํ า เร็จ การศึก ษาจากมหาวิท ยาลัย ศิล ปากร ประจํ า ป
การศึกษา 2556 จํานวนประมาณ 6,470 คน ในวันพฤหั สบดี ที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทั้งชวงเชาและชวงบาย
ณ อาคารศู น ยศิล ปวัฒ นธรรมเฉลิมพระเกี ยรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิ ทยาลั ยศิ ล ปากร วิ ทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม นั้น
ในการนี้ กองกลางไดจัดทํา (ราง) กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา
2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดหารือรวมกับกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง และกรมราชองครักษเรียบรอยแลว
ทั้งนี้ รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทรแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยได
กําหนดการฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรดังนี้
1. วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ซอมยอยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ซอมยอยของแตละคณะวิชา
3. วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ซอมยอยรวมทุกคณะวิชา
4. วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ซอมใหญ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือใหคณบดีทุกคณะวิชาที่กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จ
การศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในชวงเชาอยูรวมในชวงบายดวยจนพิธีเสร็จสิ้น
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง

ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตรดังนี้

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)

อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
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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
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใชกับนักศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการ
ปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2554 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.2

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

สรุปเรื่อง

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อ ง กํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย ม
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ ..) (ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
ศิ ลปากร เรื่ อ ง กํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ยมการศึ ก ษาระดั บบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่ อง กํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ยมการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
นานาชาติ (ฉบั บที่ ..) และ (ร า ง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ศิ ลปากร เรื่ อ ง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..)

ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 ไดรับทราบตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันอุบัติเหตุกลุมนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2557-2559 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งไดเห็นชอบใหบริษัทไทยประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) เปนผูไดทําสัญญากับมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2557-2558 เปนเวลา 2 ป เนื่องจากเสนอ
แผนความคุมครองการประกันอุบัติเหตุและใหสิทธิประโยชนกับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มากกวาบริษัท
อื่นๆ โดยมีอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับนักศึกษาเปนเงิน 150 บาท/คน/ป สวนบุคลากรและคูสมรสมีอัตราเบี้ย
ประกันภัย 200 บาท/คน/ป มีผลคุมครองตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นั้น
เนื่องจากอัตราคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุดังกลาวไมสอดคลองกับประกาศอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับที่ใชปจจุบัน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11
มิถุนายน 2557 ไดเห็นชอบใหเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..)
2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..)
3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..)
4. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..)
โดยผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว เปนดังนี้
“คาเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง เปนรายปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยได
ตกลงรวมกับบริษัทผูรับประกันภัย เวนแต นักศึกษาผูใดไดประกันภัยในลั กษณะทํานองเดียวกันอยูกอนแลว
นักศึกษาผูนั้นอาจนําหลักฐานมาแสดงเพื่อขอยกเวนคาธรรมเนียมนี้ได”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแล ว มีมติ ให ความเห็น ชอบ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ศิล ปากร เรื่ อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลั กสูตรนานาชาติ(ฉบับ
ที่ ..) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุน “เพื่อการศึกษา
ฉลวย-สาคร ทุริยานนท” พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง

ดวยคณะอักษรศาสตรไดรับเงินบริจาคจากผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมศรี จันทสิงห จํานวน
45,000 บาท (สี่หมื่นหาพันบาทถวน) และจาก ดร.ดุริยะ จันทสิงห จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
เพื่อจัดตั้งกองทุน “เพื่อการศึกษาฉลวย-สาคร ทุริยานนท” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินบริจาคและดอกผลมา
จัดสรรเปนทุนการศึกษา ปการศึกษาละ 1 ทุน เปนเงิน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) ใหแกนักศึกษาคณะ
อักษรศาสตร ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย และมีผลการศึกษาอยูในเกณฑพอใช
3. เปนผูที่มีความเดือดรอนเนื่องจากบิดาและมารดาเสียชีวิตโดยกะทันหัน หรือไมมีผูอุปการะ
เลี้ยงดู
ในการนี้ คณะอักษรศาสตรไดเสนอพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดว ย
กองทุน “เพื่อการศึกษาฉลวย-สาคร ทุริยานนท” พ.ศ. .... โดยผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
กองทุน “เพื่อการศึกษาฉลวย-สาคร ทุริยานนท” พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.3
สรุปเรื่อง

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาลงทะเบียนและ
คาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดเสนอพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตรา
คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยใหเพิ่มเติมอัตรา
คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา เปน ขอ 4.10 และบทเฉพาะกาล ข อ 5 ใน (ร าง) ระเบีย บดังกลาว โดยผ านการพิ จ ารณาจาก
กองนิติการแลว
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ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ไดมีขอเสนอแนะ
สําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป เมื่อผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยขอใหคณะวิชาที่ประสงค
จะปรั บ อั ต ราค าธรรมเนี ย มการศึ กษาเตรี ย มข อมู ล /เหตุ ผ ลสํ าหรั บ การปรั บ อั ต ราค าธรรมเนี ย มการศึ กษา
เพื่อชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
อัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ทั้งนี้ ประธานมอบหมายใหคณะศึกษาศาสตรจัด เตรี ยมข อมูล พรอมเหตุผลการปรับ อัตรา
คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

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

สรุปเรื่อง

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการผลักดันนโยบาย
แผนงานและกลยุทธในการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ไดมีมติใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2557 พร อ มทั้ ง ได กํ า หนดให มี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ประเมินผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 31
มีนาคม 2557) และครั้งที่ 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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รวมทั้งสิ้น 104 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการไดบรรลุเ ปาหมาย 39 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 37.50 โดยสรุ ป
สาระสําคัญไดดังนี้
1. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
1.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร
17 นโยบาย 17 กลยุทธ 45 มาตรการ 42 ตัวชี้วัด โดยมีแผนงาน/โครงการหลักที่สะทอนเปาหมายการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ทั้งในสว นภารกิจงานประจําและงานเชิงยุทธศาสตร จํานวน 32 แผนงาน 81 โครงการ
ปรากฏผลการดําเนินงานโดยภาพรวมพบวา มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 21 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด
42 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 50.00 เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ซึ่งมีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 21 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด 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 มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายจํานวน 18 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 29.03
เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
จํานวน 15 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด 60 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 25.00 ดังนั้น ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผลการดําเนินงานมากกวาคิดเปนรอยละ 4.03
2. การจัดสรรงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2.1 มหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จากทุกแหลงงบประมาณรวมจํานวนทั้งสิ้น 2,685.1599 ลานบาท ประกอบดว ย
งบประมาณแผนดินจํานวน 1,222.9019 ลานบาท และเงินรายไดจํานวน 1,462.2583 ลานบาท โดยยุทธศาสตร
ที่มีงบประมาณในการขับเคลื่อนสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรี ย นการสอนโดยเน น ให ผู เ รี ย นมี ความคิ ด สร างสรรค จํ า นวน 1,406.1152 ล านบาท (ร อ ยละ 52.37)
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่ อการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค
จํานวน 836.5105 ลานบาท (รอยละ 31.15) ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสรางสรรคเพื่อกาวสู
การเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 118.7747 ลานบาท (รอยละ 4.42)
ลําดับรองลงมา ไดแก ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรูและ
ความคิดสรางสรรค จํานวน 89.4810 ลานบาท (รอยละ 3.11) ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนานักศึกษาเพื่อ
เสริมสรางความคิดสรางสรรค ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม จํานวน 69.0879 ลานบาท
(ร อ ยละ 2.57) ยุ ท ธศาสตร ที่ 8 การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การตามพั น ธกิ จ ให มี
ประสิทธิภาพ จํานวน 58.2641 ลานบาท (รอยละ 2.17) ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเขมแข็งใหชุมชนและ
สังคมโดยการใหบริการทางวิชาการอยางเปนระบบและตอเนื่อง พรอมทั้งเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 48.8772 ลานบาท (รอยละ 1.82) ยุทธศาสตรที่ 6 การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกตใชเพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน
36.3043 ล านบาท (ร อยละ 1.35) ยุ ทธศาสตรที่ 10 พั ฒนามาตรฐานศิล ปวั ฒนธรรมและการออกแบบสู
นานาชาติ จํานวน 22.7450 ลานบาท (รอยละ 0.85) ยุทธศาสตรที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยาง
มีประสิทธิภาพ จํานวน 5.0000 ลานบาท (รอยละ 0.19) ตามลําดับ
2.2 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายรับที่จัดเก็บไดจริงจากทุกแหลงจํานวน 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 เมื่อ
เปรียบเทียบกับแผนที่ตั้งไว และมีงบประมาณที่สามารถใชจายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรจํานวนทั้งสิ้น
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1,051.0138 ลานบาท คิดเปนรอยละ 39.14 โดยพบวา ยุทธศาสตรที่มีสัดสวนการใชจายงบประมาณสูงที่สุด
ไดแก ยุทธศาสตรที่ 5 จํานวน 26.9908 ลานบาท (รอยละ 55.22) ลําดับรองลงมา ไดแก ยุทธศาสตรที่ 6
จํานวน 18.8699 ลานบาท (รอยละ 51.98) ยุทธศาสตรที่ 10 จํานวน 10.4624 ลานบาท (รอยละ 46.00)
ยุทธศาสตรที่ 7 จํานวน 374.3683 ลานบาท (รอยละ 44.75) ยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 49.0310 ลานบาท
(ร อ ยละ 41.28) ยุ ทธศาสตร ที่ 8 จํ า นวน 22.4186 ล านบาท (ร อ ยละ 38.48) ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 จํ า นวน
522.8307 ลานบาท (รอยละ 37.18) ยุทธศาสตรที่ 2 จํานวน 21.4249 ลานบาท (รอยละ 31.01) ยุทธศาสตร
ที่ 3 จํานวน 4.6172 ลานบาท (รอยละ 5.53) และยุทธศาสตรที่ 9 ยังไมมีการใชจายงบประมาณ
3. ผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กําหนดใหมีการดําเนินงาน/โครงการ
จํานวนทั้งสิ้น 81 โครงการ ประกอบดวยงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร จํานวน 28 โครงการ และงาน/โครงการ
ตามภารกิจประจํา จํานวน 53 โครงการ โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้
ประเภทโครงการ

โครงการหลัก
ตามแผน

ดําเนินการแลว รอยละ

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวาง
รอยละ
ดําเนินการ
8
28.57

ยังไมได
ดําเนินการ
2

รอยละ

งาน/โครงการเชิง
ยุทธศาสตร
งาน/โครงการประจํา

28

18

64.29

7.14

53

25

47.17

21

39.62

7

13.21

รวมทั้งหมด

81

43

53.09

29

35.80

9

11.11

4. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
4.1 การประเมิ น ความสํ าเร็ จ ของการดํ าเนิ น งานในระดั บ คณะวิ ช า/หน ว ยงาน ยั งไม
สามารถดําเนินการไดครบทุกองคประกอบ ทั้งนี้ เนื่องจากบางคณะวิชา/หนวยงานกําหนดคาเปาหมายไม
ครบถวน สงผลใหไมสามารถประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานเชิงคุณภาพได
4.2 ตัวชี้วัดสํานักงบประมาณสวนใหญอยูระหวางการดําเนินการ อีกทั้งยังไมถึงรอบการ
ประเมิน จึงสงผลใหการดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมาย
5. ขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
5.1 โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําป ควรมีการวางแผนการดําเนินโครงการ
โดยกํ าหนดแผนดํ าเนิ นงาน งบประมาณ รวมทั้ งการประเมิ นความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น เพื่ อให คณะวิ ชา/
หนวยงานสามารถบริหารโครงการไดตามแผนที่กําหนด และมหาวิทยาลัยสามารถกํากับติดตามงาน/โครงการ
ไดอยางตอเนื่องและชัดเจนยิ่งขึ้น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 31
มีนาคม 2557) แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมอบหมายใหกองแผนงานดําเนินการดังนี้
1. ติดตาม/ทวงถาม ไปยังคณะวิชา/หนวยงานใหเรงดําเนินงาน/โครงการใหแลวเสร็จตาม
แผนการดําเนินงานที่กําหนด
2. ปรับปรุงขอมูลในสวนของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยและ
เว็บไซตของกองแผนงานใหเปนขอมูลปจจุบัน
ระเบียบวาระที่ 4.5.2

วงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง

ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณบดี ค รั้ ง ที่ 11/2557 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 3 มิ ถุ น ายน 2557 ได ให ค วาม
เห็นชอบในหลักการของหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 นั้น
บัดนี้ กองแผนงานไดเสนอพิจารณาขอมูลประมาณการรายรับจากนักศึกษาเพื่อใชเปนกรอบ
ในการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวงเงินจัดสรรงบประมาณ
ดังกลาวไมรวมรายรับของหนวยงานและรายรับของรายการในหลักเกณฑขอ 3.4
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงิ น
รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่กองแผนงานเสนอ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายใหกองแผนงานตรวจสอบวงเงินงบประมาณใหสอดคลองกับจํานวน
นักศึกษาที่คณะวิชาสามารถดําเนินการไดจริง
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดเชิญชวนคณะวิชา/
หนวยงานเขารวมกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ผานมา นั้น
ขณะนี้มีคณะวิชา/หนวยงานสนใจตอบรับเขารวมกองทุนดังกลาวแลว
อนึ่ง มหาวิทยาลัยไดกําหนดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดในเรื่องตางๆ เชน จํานวน
งบประมาณสมทบจากคณะวิ ช า/หน ว ยงาน เงื่ อ นไขการใช งบประมาณ และอื่ น ๆ ก อ นกํ าหนดระเบี ย บ/
หลักเกณฑตอไป พรอมทั้งหารือเกี่ยวกับการปรับโครงสรางคาธรรมเนียมการศึกษาในการประชุมคราวเดียวกัน
ทั้งนี้ จะไดเชิญประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแผนการดําเนินงาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการของกองทุนดังกลาวดวย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.2

การลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับกระทรวงวัฒนธรรม

สรุปเรื่อง

คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย แจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรและกระทรวง
วัฒนธรรมไดตระหนักถึงความจําเปนในการรวมมือทางวิชาการเพื่อสรางเครือขายดานการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาบุคลากรของทั้งสองสถาบันใหสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเอง
และองค กร จึ งได จั ด ให มี การลงนามข อตกลงความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว างมหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากรกั บ
กระทรวงวัฒนธรรมในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม
ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากคณะดุริยางคศาสตร นิทรรศการและวีดิทัศนผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
โดยมีศาสตราจารย ดร.อภินันท โปษยานนท ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรวม
ลงนามในขอตกลงดังกลาว
ในการนี้ จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ผู บ ริ ห ารและคณบดี ทุ ก ท า นเข า ร ว มเป น สั ก ขี พ ยานการลงนาม
ขอตกลงฯ โดยพรอมเพรียงในวัน-เวลา-สถานที่ดังกลาว โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะทําหนังสือเรียนเชิญผูบริหาร
เปนทางการอีกครั้ง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3

การขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

สรุปเรื่อง

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) ไดประกาศรับขอเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยผานเว็บไซตของ วช.
ซึ่งคณาจารยอาจรับทราบขอมูลไดไมทั่วถึง สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจะประชาสัมพันธขอมูลการขอรับ ทุน
ดังกลาวผาน Creative News อีกทางหนึ่งดวย
อนึ่ง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารการวิจัยได
กําหนดหลักเกณฑในการขอรับทุนสําหรับมหาวิทยาลัย ซึ่งงานวิจัยที่ขอรับทุนจะตองลงนามโดยอธิการบดี ทั้งนี้
งานวิจัยจะตองมุงเนนระบบวิจัยในมหาวิทยาลัยและเปนการพัฒนางานวิจัยรวมกับ สกว. อีกทั้งตองดําเนินการ
วิจัยในพื้นที่ที่ประสบปญหา เพื่อใหเปนการแกไขปญหาพื้นที่อยางแทจริง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.4

การเปดบานประชาสัมพันธคณะวิชา

สรุปเรื่อง

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร แจงใหที่ประชุมทราบวาตามที่คณะวิชาที่ตั้งอยูในพื้นที่
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรไดรวมกันจัดกิจกรรมการเปดบานเพื่อประชาสัมพันธคณะวิชา โดยกําหนดจัด
ในเดือนสิงหาคม 2557 นั้น
เพื่ อให การจั ด งานดั งกล าวเปน ไปในแนวทางเดี ย วกั น มหาวิ ทยาลั ย จึ งไดกําหนดให มีการ
ประชุมเพื่อเตรียมความพรอมการเปดบานประชาสัมพันธคณะวิชาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น.
ณหองประชุ มสํานักงานอธิ การบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจั นทร จึงขอเรี ยนเชิ ญผูบริ หารและคณบดี ที่
เกี่ยวของรวมประชุมโดยพรอมเพรียงในวัน-เวลา-สถานที่ดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.5

รายงานผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย
“โครงการภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและการบริหารมหาวิทยาลัยเชิง
ยุทธศาสตร”

สรุปเรื่อง

ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได จั ด โครงการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
“โครงการภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร” และการศึกษาดูงานประเทศ
ออสเตรเลีย ระหวางวันที่ 4-20 มิถุนายน 2557 นั้น
ในการนี้ ผู ชว ยอธิการบดี ฝายวิ เทศสั มพั นธ และกิจ การพิ เศษไดจั ดทํ ารายงานผลโครงการ
ฝกอบรมดังกลาวเรียบรอยแลว ทั้งนี้ จะไดสงรายงานดังกลาวใหผูเขารับการอบรมทุกทานตรวจสอบในเบื้องตน
หากผูใดประสงคจะเพิ่มเติมขอมูลหรือใหขอเสนอแนะในประเด็นใดขอใหแจงไปยัง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศ
สัมพันธและกิจการพิเศษ เพื่อจัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณพรอมแผนซีดีรอมซึ่งรวมไฟลขอมูล แลวจะไดนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.40 น.
(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

