รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 16/2557
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผู้มาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ
2. ผศ.ดร.จรุงแสง
3. ผศ.ถาวร
4. อ.ปัญจพล
5. ผศ.ดร.สมพิศ
6. อ.โอชนา

ถาวรเวช
ลักษณบุญส่ง
โกอุดมวิทย์
เหล่าพูนพัฒน์
ขัตติยพิกุล
พูลทองดีวัฒนา

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ด่านกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
บรรณวิทยกิจ
เอี่ยมสะอาด
จันทร์ศิริ
ธารทัศนวงศ์
เผ่าทองจีน

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ์
อ.ดาริห์
อ.มานพ
รศ.ดร.เกษร
รศ.ดร.ปานใจ
ผศ.ฉัตรชัย

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

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

รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดาวลอย
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.วันชัย
ผศ.ดร.สมชาย
รศ.ดร.วิสาข์
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน์
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล
ผศ.ดร.พิทักษ์
อ.ดร.ศักดิพันธ์
รศ.ดร.บุญศรี

เขียววิชัย
กาญจนมณีเสถียร
เกาศัลย์
สุทธะนันท์
สาเนียงงาม
จัติวัตร์
อยู่ยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
คงชุม
ศิริวงศ์
ตันวิมลรัตน์
จงเสรีจิตต์

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
ประธานสภาคณาจารย์

2
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.ดร.พีรพัฒน์

ยางกลาง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดร.เชาวรีย์
อรรถลังรอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผศ.ดร.ธงชัย
เตโชวิศาล
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร์
ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.ดร.วศิน
2. อ.อามฤทธิ์

อิงคพัฒนากุล
ชูสุวรรณ

3. อ.ดร.ปรมพร
4. ผศ.ดร.อริศร์

ศิริกุลชยานนท์
เทียนประเสริฐ

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
คณบดีคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์
รักษาราชการแทนผู้อานวยการหอศิลป์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ติ ด ราชการ
ไปราชการต่างประเทศ
ไปราชการต่างประเทศ
ติดราชการ

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2557
เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจานวน 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้
1. ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชมนิทรรศการหุ่นจาลองงานสถาปัตยกรรมไทย “Do small
things with great love” ของนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมไทย ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2557

3
ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศิลปากร วังท่าพระ
โดยได้รับเกียรติจากนายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธี
2. คณะมัณฑนศิลป์ เชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานและสินค้าของนักศึกษา นักศึกษาเก่า
และคณาจารย์ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ “Visual Communication Design Showcase and Design
Mart” ระหว่างวันที่ 18-29 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ
3. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์เชิญชมนิทรรศการศิลปไทย “Thai Art
Exhibition By Teachers from Thai Art Department, Faculty of Painting Sculpture and Graphic
Arts, Silpakorn University” ระหว่างวันที่ 4-30 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00–18.00 น. เว้นวันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบด้านวิชาการ
ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังนี้
1. คณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
2556 จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 364 241 Art and Photography ของนักศึกษาจานวน 1 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะมัณฑนศิลป์ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
2. วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา จานวน 2 รายวิชา คือ
2.1 รายวิชา 912 315 Management Practice in Restaurant and Bar ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2556 ของนักศึกษาจานวน 27 ราย เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนกรอกคะแนนในส่วนของ Project
Report ผิดพลาด ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2.2 รายวิชา 913 406-55 Packaging Design ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
ของนักศึกษาจ านวน 1 ราย เนื่องจากนักศึกษาได้ส่งผลงานภายหลั งจากจบการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และอาจจะไม่ได้เขียนชื่อติดไว้ที่ผลงาน ทาให้ได้คะแนนเป็นศูนย์ ภายหลังตรวจสอบพบว่าผลงานดังกล่าวเป็น
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ของนักศึกษาจริง ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติครั้งที่ 8/2557
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2556 จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 264 203 การวางผังเมืองเบื้องต้น ของนักศึกษาจานวน
1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวบรวมคะแนน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะมัณฑนศิลป์
วิทยาลัยนานาชาติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
การจัดทาแผนบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ประจาปีการศึกษา 2556 และ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ประจาปี
การศึกษา 2556

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 ได้รับทราบการจัดทา
แผนบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ประจาปีการศึกษา 2556 และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริการ
วิชาการเชิงบูรณาการ ประจาปีการศึกษา 2556 และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป นั้น
เนื่องจากสานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอว่าขณะนี้สิ้นปีการศึกษา 2556 แล้ว การเสนอ
เรื่องการจัดทาแผนบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ประจาปีการศึกษา 2556 และรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนบริ ก ารวิ ช าการเชิ ง บู ร ณาการ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2556 ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ทราบ จึ ง เป็ น เวลาที่
ไม่ส อดคล้ องที่จ ะด าเนิ น การ ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ า ยวิช าการเห็ นสมควรคืนเรื่องให้ มหาวิทยาลั ย โดยได้
ประสานงานแล้วว่าไม่มีข้อเสียหาย และได้เสนอที่ประชุมคณบดีทราบอีกครั้ง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ในปีต่อไปกองแผนงานจะได้สารวจข้อมูลการปรับแผนดังกล่าวไปยัง
คณะวิชา/หน่วยงาน เพื่อให้การจัดทาแผนบริการวิชาการเชิงบูรณาการและรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
บริการวิชาการเชิงบูรณาการสอดคล้องกับระยะเวลาในการดาเนินงาน และสะดวกต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ระเบียบวาระที่ 2.5.2

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน

สรุปเรื่อง
ด้วยบริษัท เออาร์ไอที จากัด ได้มีหนังสือลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือ
เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน จัดโดย สานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างมาตรฐานความรู้ที่เป็นสากลให้แก่บุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพื่อให้ทัน ต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ และมี
มาตรฐานการรับรองประกาศนียบัตร (Microsoft Technology Associate : MTA) จาเป็นต้องเตรียมบุคลากร
ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยการฝึ ก อบรมและสอบ
ประกาศนียบัตรสากลด้วยโปรแกรม MTA ระดับ Entry Level ให้กับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาใหม่ บุคลากร
ทางการศึกษา หรือบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนี้ บริษัท เออาร์ไอที จากัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวได้ขอความร่วมมือมายัง
มหาวิทยาลั ยศิลปากรเชิญนักศึกษาปีที่ 4 ที่สาเร็จการศึกษาแล้ ว หรือบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทางานแล้วไม่เกิน 3 ปี เข้าร่วมโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม มี ข้ อ เสนอแนะให้ ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การ
สนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ในราคาพิเศษสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ระเบียบวาระที่ 2.5.3

รายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
ของคณะวิชา/หน่วยงาน

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรก าหนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงานใช้ ร ะบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Document) โดยดาเนินการส่งเอกสารประเภทเรื่องแจ้งเพื่อทราบหรือเรื่องเวี ยนทั่วไปด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพียงทางเดียว ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2549 นั้น
เพื่อให้การใช้งานระบบดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ งานสารบรรณ
ได้ ส ารวจรายชื่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Document) ของคณะวิ ช า/หน่ ว ยงาน
เพื่อปรั บปรุ งข้อมูล ให้ เป็ นปั จ จุ บั น ซึ่งจะได้จัดอบรมการใช้งานระบบดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจให้ กับ
ผู้รับผิดชอบรายใหม่และเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบรายเก่า ต่อไป ทั้งนี้ ได้รายงานการเข้าใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

6
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ทั้ ง นี้ ประธานขอความร่ ว มมื อ ให้ ค ณบดี ค ณะวิ ช า/ผู้ อ านวยการศู น ย์
สถาบัน สานัก กาชับให้บุคลากรผู้รับผิดชอบของคณะวิชา/หน่วยงานเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Document) อย่างสม่าเสมอ และมอบหมายให้งานสารบรรณจัดทารายงานการเข้าใช้งานระบบดังกล่าวเพื่อ
เสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกเดือน
อนึ่ ง ที่ป ระชุมมี ข้อเสนอแนะให้ มหาวิทยาลั ยประเมินผลระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิก ส์
(e-Document) หากคณะวิ ช า/หน่ ว ยงาน พบปั ญ หาหรือ มี ข้ อ สงสั ย ให้ แ จ้ง มายั ง มหาวิ ท ยาลั ยเพื่ อ จะได้
ปรับปรุงระบบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
1. ขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน วิชาเลือก จานวน 11 รายวิชา ดังนี้
- รายวิชา 412 104 การฟังและการพูดเบื้องต้น 2(1-2-3)
- รายวิชา 430 220 การแสดงและลีลาเคลื่อนไหว 3(2-2-5)
- รายวิชา 430 225 การละครตะวันออก 3(3-0-6)
- รายวิชา 430 228 ละครวิจักษ์ 3(3-0-6)
- รายวิชา 433 107 ศาสนาเปรียบเทียบ 2(2-0-4)
- รายวิชา 433 245 ปรัชญากับภาพยนตร์ 2(2-0-4)
- รายวิชา 435 271 กฎหมายโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)
- รายวิชา 435 276 งาน คุณค่า และความสุข 3(2-2-5)
- รายวิชา 435 277 ธุรกิจทางเลือก 3(3-0-6)
- รายวิชา 436 310 ระบบสานักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5)
- รายวิชา 436 311 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานวิชาการ 3(2-2-5)
2. ขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน วิชาเลือก จานวน 3 รายวิชา ดังนี้
- รายวิชา 450 119 จริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพ 3(3-0-6)
- รายวิชา 450 120 พุทธศาสนาในเอเชีย 3(3-0-6)
- รายวิชา 450 121 ศิลปะการแสดงเอเชียร่วมสมัย 3(2-2-5)
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล้ ว มี มติ ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งหลั กสู ตรอั กษรศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554 และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2544

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี
พ.ศ. 2544 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มวิชา
จุลชีววิทยา จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 518 101 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด 2(1-2-3)
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้าง
หลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล้ ว มี มติ ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ ง หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2544 และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ป ระสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ
1. รองศาสตราจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ*
2. อาจารย์ ดร.นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ*
3. รองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล*
3. รองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล*
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์
4. รองศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์
5. รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช*
5. อาจารย์บุณยกร วชิระเธียรชัย
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
7/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในหลั กการของการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศาสตร์ ส ถาปั ตยกรรม ฉบั บปี พ.ศ. 2555 ทั้ งนี้ รองอธิ การบดี
ฝ่ายวิชาการขอหารือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตรรายที่ 5
ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.ประติมา นิ่มเสมอ*
1. อาจารย์ ดร.ประติมา นิ่มเสมอ*
2. อาจารย์ ดร.พินัย สิริเกียรติกุล
2. อาจารย์ ดร.พินัย สิริเกียรติกุล*
3. รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก*
3. รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก*
4. รองศาสตราจารย์อนุวิทย์ เจริญศุภกุล*
4. อาจารย์ ดร.ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์
5. อาจารย์พบสุข ทัดทอง
5. อาจารย์พีระพัฒน์ สาราญ
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
7/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การของการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ขอหารื อ กั บ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เ กี่ ยวกั บ ผลงานวิ จั ยของอาจารย์ ประจ าหลั ก สู ตรรายที่ 4 และ 5
ซึ่ งส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาไม่ รั บรองเนื่ องจากอยู่ ในระหว่ างการด าเนิ นการ ก่ อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปิดหลักสูตรใหม่
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ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปิดหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5

การดาเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดาเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป แทนตาแหน่งที่ว่าง

สรุปเรื่อง
ด้ว ยวัน ที่ 9 กัน ยายน 2557 จะครบวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสภาคณาจารย์
ประเภทผู้แทนทั่วไป จานวน 10 ตาแหน่ง และประเภทผู้แทนคณะ จานวน 7 ตาแหน่ง รวมทั้งผลการเลือกตั้ง
ที่ผ่านมาปรากฏว่าได้จานวนกรรมการไม่ครบตามตาแหน่งที่ว่าง จึงทาให้กรรมการสภาคณาจารย์ ประเภท
ผู้แทนคณะ มีตาแหน่งที่ว่างอยู่เดิม จานวน 8 ตาแหน่ง รวมตาแหน่งว่างทั้งสิ้น 25 ตาแหน่ง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. กรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป มีผู้ครบวาระการดารงตาแหน่ง จานวน 10
ตาแหน่ง โดยจะมีวาระการดารงตาแหน่งถึงวันที่ 9 กันยายน 2559
2. กรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะ มีผู้ครบวาระการดารงตาแหน่ง จานวน 7
ตาแหน่ง และตาแหน่งที่ว่างอยู่เดิม จานวน 8 ตาแหน่ง รวมจานวน 15 ตาแหน่ง ดังนี้
ตาแหน่งว่างที่มีวาระถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 จานวน 5 ตาแหน่ง ดังนี้
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 1 ตาแหน่ง
- คณะศึกษาศาสตร์ จานวน 1 ตาแหน่ง
- คณะดุริยางคศาสตร์ จานวน 1 ตาแหน่ง
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 1 ตาแหน่ง
- วิทยาลัยนานาชาติ จานวน 1 ตาแหน่ง
ตาแหน่งว่างที่มีวาระถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 จานวน 10 ตาแหน่ง ดังนี้
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จานวน 1 ตาแหน่ง
- คณะโบราณคดี จานวน 1 ตาแหน่ง
- คณะมัณฑนศิลป์ จานวน 1 ตาแหน่ง
- คณะอักษรศาสตร์ จานวน 1 ตาแหน่ง
- คณะศึกษาศาสตร์ จานวน 1 ตาแหน่ง
- คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ตาแหน่ง
- คณะเภสัชศาสตร์ จานวน 1 ตาแหน่ง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 2 ตาแหน่ง
- คณะวิทยาการจัดการ จานวน 1 ตาแหน่ง
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ตามความในข้อ 6 วรรคท้าย แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.
2541 กาหนดว่า “กรณีที่การเลื อกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ได้จานวนกรรมการไม่ครบตามที่กาหนดใน
วรรคหนึ่ ง ให้ ถื อ ว่ า จ านวนกรรมการที่ ข าดอยู่ เ ป็ น ต าแหน่ ง ที่ ว่ า งโดยอนุ โ ลม และให้ ด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง
ทุกหกเดือน เว้นแต่วาระของกรรมการสภาคณาจารย์ที่ขาดนั้นจะเหลือไม่ถึงหกสิบวัน”
ในการนี้ สภาคณาจารย์จึงประสงค์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการเลือกตั้งกรรมการ
สภาคณาจารย์ ประเภทผู้ แ ทนทั่ ว ไป จ านวน 10 ต าแหน่ ง พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ให้ ค ณบดี อี ก 13 คณะวิ ช า
เป็นผู้ดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะ โดยต้องเลือกตั้งเข้ามาแทน จานวน
15 ตาแหน่ง ตามระเบียบวิธีการเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้แล้วเสร็จก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่า 30 วัน
ตามความในข้อ 10 ข้อ 15 และข้อ 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2551
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างดังกล่าวจะมีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่
10 กันยายน 2557 - 9 กันยายน 2559 จานวน 20 ตาแหน่ง และมีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่ วันที่ประกาศ
ผลการเลือกตั้งจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 จานวน 5 ตาแหน่ง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอ านวยการเลื อ กตั้ ง
และคณะกรรมการดาเนิ น การเลื อกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้ แทนทั่ว ไป แทนตาแหน่งที่ว่าง
(ชุดใหม่) โดยประกอบด้วยผู้ดารงตาแหน่งและมีรายชื่อต่อไปนี้
ก. คณะกรรมการอานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ประกอบด้วย
1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.กาไลทิพย์ ปัตตะพงศ์
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพจน์ สุขเกษม
กรรมการ
5. นางภาวนา ใจประสาท
กรรมการ
6. นางสาวกาญจนา ชัยจินดา
กรรมการ
7. นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ
กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์
กรรมการ
9. ดร.ทวีวรรณ อินดา
กรรมการ
10. นางทองทิพย์ อยู่พะเนียด
กรรมการ
11. นางสาวรุ้งนภา ด้วงทอง
กรรมการ
12. อาจารย์ ดร.จารุณี เกษรพิกุล
กรรมการ
13. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ์
กรรมการ
14. อาจารย์นฤชร สังขจันทร์
กรรมการ
15. รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง
กรรมการ
16. นางสาวรัตทิกร คงทอง
กรรมการ
17. นางนงรัตน์ โสมขันเงิน
กรรมการและเลขานุการ
18. นางอมรรัตน์ ดิฐสถาพรเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19. นางนิศารัตน์ พ่วงสมจิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ข. คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง และตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์
ประเภทผู้แทนทั่วไป ประกอบด้วย
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ
ประธานกรรมการ
2. นายสาเภา มหาวีระรัตน์
กรรมการ
3. นางฆนรส เตชะประทีป
กรรมการและเลขานุการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพจน์ สุขเกษม
2. นายประพันธ์พงษ์ มนต์แก้ว
3. นางยุพา เพ็ชรแก้ว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะโบราณคดี
1. อาจารย์ ดร.กาไลทิพย์ ปัตตะพงศ์
2. นางสาววรันดา แก้วหอมคา
3. นางสาวศศินา ชูเมือง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะมัณฑนศิลป์
1. นางภาวนา ใจประสาท
2. นางมัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์
3. นายวุฒิ คงรักษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะอักษรศาสตร์
1. นางสาวกาญจนา ชัยจินดา
2. นายภูมิ พึ่งพระ
3. นางมณี เผือกหอม
คณะศึกษาศาสตร์
1. นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ
2. นางสาววรรณภา จันทวงษ์
3. นางนิตยา จิตรคา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะวิทยาศาสตร์
1. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์
2. นางสายชล เขียววิชัย
3. นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะเภสัชศาสตร์
1. ดร.ทวีวรรณ อินดา
2. นางอารยา ธนะวัฒนานนท์
3. นายชัยวัฒน์ ตันติบวรเดชา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. นางทองทิพย์ อยู่พะเนียด
2. นางพนิดา ตันติอานวย
3. นางสาววรรณนภา เอี่ยมมาธุสร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะดุริยางคศาสตร์
1. นางสาวรุ้งนภา ด้วงทอง
2. นางสาวภัศรา อินทร์เล็ก
3. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
1. อาจารย์ ดร.จารุณี เกษรพิกุล
2. อาจารย์พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์
3. อาจารย์มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะวิทยาการจัดการ
1. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ์
2. นางสาวเสาวภา ประทุมสินธุ์
3. นางสาวแสงจันทร์ คงอิ่ม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. อาจารย์นฤชร สังขจันทร์
2. นางสาวยุวดี มนทิรมาโนชญ์
3. นายบุญช่วย จันทร์เฮ้า

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วิทยาลัยนานาชาติ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง
2. อาจารย์ ดร.สุดาวดี จันทร์ภิวฒ
ั น์
3. นางสาวโกลัญญา สุขประสม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
1. นางนงรัตน์ โสมขันเงิน
2. นางนิศารัตน์ พ่วงสมจิตร
3. นางวราภรณ์ ฉัตรวงศ์พันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สานักงานอธิการบดี วังท่าพระ
1. นางสาวรัตทิกร คงทอง
2. นางสาวทัศนีย์ หลีกอาญา
3. นางสาวสุปราณี โล่ภักดีสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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แล้วให้นาเสนออธิการบดีลงนามในคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
ทั้งนี้ ประธานแจ้งให้คณบดี 13 คณะวิชาที่มีตาแหน่งว่างเป็นผู้ดาเนินการเลือกตั้งกรรมการ
สภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ โดยต้องเลือกเข้ามาแทน จานวน 15 ตาแหน่ง ตามระเบียบวิธีการเลือกตั้ง
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้กาหนดวันเลือกตั้งในวันเดียวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภท
ผู้ แ ทนทั่ ว ไป อี ก ทั้ ง มอบหมายให้ ส ภาคณาจารย์ ด าเนิ น การตามความในข้ อ 6 วรรคท้ า ย แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2541 ก าหนดว่ า “กรณี ที่ ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการ
สภาคณาจารย์ได้จานวนกรรมการไม่ครบตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ าจานวนกรรมการที่ขาดอยู่เป็น
ตาแหน่งที่ว่างโดยอนุโลม และให้ ดาเนินการเลื อกตั้งทุกหกเดือน เว้นแต่วาระของกรรมการสภาคณาจารย์ที่
ขาดนั้นจะเหลือไม่ถึงหกสิบวัน”
ระเบียบวาระที่ 4.2.2

การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดาเนินงานและการใช้จ่าย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1900/2556 ลงวั นที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และที่
62/2557 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดาเนินงานและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งจะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่
30 กันยายน 2557 นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่ งรัดการดาเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็น ชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดาเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยประกอบด้วยผู้ดารง
ตาแหน่งและมีรายชื่อต่อไปนี้
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์วัชราภรณ์ รวมธรรม
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
3. อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวางแผนและพัฒนา
5. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองงานวิทยาเขต
กรรมการ
7. ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
8. ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา
กรรมการ
9. ผู้อานวยการกองกลาง
กรรมการ
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ
พระราชวังสนามจันทร์
ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการกองนิติการ
เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เลขานุการสานักหอสมุดกลาง
เลขานุการหอศิลป์
เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
นางสาวรัตนาพร พิบูลย์อนันต์
กองงานวิทยาเขต
นางสาวศุภรา คูคู่สมุทร
กองงานวิทยาเขต
นางพิมพ์ใจ สัจจาพิทักษ์
กองงานวิทยาเขต
นางนิลวรรณ ไทยมะณี
สานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
นางสาวประภาศรี ยินดี
สานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ คณะดุริยางคศาสตร์
นางพิจิตรา บัวบาล
คณะดุริยางคศาสตร์
นางพรทิพา เชยอักษร
คณะดุริยางคศาสตร์
นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ์
บัณฑิตวิทยาลัย
นางพนมพร ยูถะสุนทร
บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวสุนันทา คาจริง
วิทยาลัยนานาชาติ
นางสาวมนทิรา สาเมือง
วิทยาลัยนานาชาติ
นายณรงค์วิทย์ ทัศนานุตริยกุล
ศูนย์คอมพิวเตอร์
นางสาวภัทรศยา ปิยะมาพาณิช ศูนย์คอมพิวเตอร์
นายสาราญ กิจโมกข์
หอศิลป์
นายเอกพงษ์ สกุลพันธุ์
หอศิลป์
นางสุกัญญา โภคา
สานักหอสมุดกลาง
นายสมภพ สุขดี
สานักหอสมุดกลาง
นางสาววรารัตน์ วีรเดชกาพล
สานักหอสมุดกลาง
นางกิรณา พูลสุข
คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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44. นางสาวอัจฉรา ยมะคุปต์
45. นางจันทร์เพ็ญ ศรช่วย
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

นายพลวรุตม์ งามบุญแถม
นางสาววิภาพร คอมนันท์
นางสาวชาลิสา สุวรรณกิจ
นางสาวฐิติกาล ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
นางภาวนา ใจประสาท
นางสาวนภาพร ทองทวี
นางสาวสุรีพร แป้นพิบูลลาภ
นางมัณฑนา น้อยพิทักษ์
นายนันทิช แก้วมุณี
นางสาวบุษกร จินต์ธนาวัฒน์
นางสุนีย์ มิ่งโชชัย
นายนิฐิณัฐ วโรดมรุจิรานนท์
นางรุ่งอรุณ นิมิตรนิวัฒน์
นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ์
นางสาวนาตยา ทับทิมทอง
นางสาวเสาวนีย์ พูลเขตรวิทย์
นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม
นางสาวน้าผึ้ง เมืองสมบัติ
นางสายใจ ศรีวิบูลย์

65. นางพูนสุข ยมบ้านกวย
66. นางสาวทัศนวรรณ พลวิรัตน์
67. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ์
68. นางสาวชลทิชา ทองศิริ
69. นางสาววรรณภาพร สีแดง
70.
71.
72.
73.

ผู้อานวยการกองคลัง
นางดุษณี คล้ายปาน
นางสาวอรอารีย์ สุขหงษ์
นางพัชรา ทองนพคุณ

คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์
คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะโบราณคดี
คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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74. นางสาวชนม์นิภา โกยสกุล
75. นางสาวเกศรินทร์ แก้วช่วย
แล้วให้นาเสนออธิการบดีลงนามในคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
พหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ
คณะวิชา (ฉบับที่ ..)

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี ห ลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ บ ริ ห ารจั ด การโดย
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชาที่จะเปิดสอนหลายหลักสูตร
ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย
จึงได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรพหุวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษาที่บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา (ฉบับที่ ..) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับคณะวิชาที่ร่วมดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ได้ให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณา
จากกองนิติการแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็น ชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยศิลปากร เรื่อง
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ
คณะวิชา (ฉบับที่ ..) แล้วให้นาเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดค่าหน่วยกิตรายวิชา
ภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง รายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ได้ให้ความ
เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับ ปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ได้เพิ่ม
รายวิชาในรายวิชาเลือกวิช าชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม และรายวิช าเลื อกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขา
บริบาลทางเภสัชกรรม นั้น
บัดนี้ กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบอัตราค่าหน่วยกิตรายวิชาตามหลักสูตรดังกล่าวแล้ว
โดยเริ่มใช้กับนักศึกษาที่ใช้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนด
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ค่าหน่วยกิตรายวิชาภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง
รายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็น ชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยศิลปากร เรื่อง
กาหนดค่าหน่วยกิตรายวิชาภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มี
ราคาสู ง รายวิช าตามหลั กสู ตรเภสั ช ศาสตรบัณฑิต ฉบั บปรับปรุง พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม) แล้ ว ให้ นาเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.3

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยโควตาพิเศษ
ประจาปีการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย
โควตาพิเศษเป็นประจาทุกปีนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2522-2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของประเทศที่จะให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาภูมิภาคของตนในด้านต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน ซึ่งผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยโควตาพิเศษจะต้องกาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า (ยกเว้นผู้สมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องเป็นผู้ที่
กาลั งศึกษาอยู่ ในปี สุ ดท้ายตามหลั กสู ตรมัธ ยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น) ในสถานศึกษา 28 จังหวัด ได้แ ก่
กาญจนบุ รี จั น ทบุ รี ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี ชั ย นาท ชุ ม พร ตราด นครนาย ก นครปฐม นนทบุ รี ปทุ ม ธานี
ประจวบคี รี ขั น ธ์ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ปราจีน บุ รี เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุ รี ลพบุ รี สมุ ท รปราการ
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
1 ปี นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2558
ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลั ยดาเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยใช้
คะแนนสอบวิชาสามัญกับวิชา GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (สทศ.) และวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตร์บางสาขาวิชามาพิจารณาตามเกณฑ์
การคัดเลือกของแต่ละคณะวิชา
สาหรับคณะวิชาที่เข้าร่วมโครงการ 7 คณะวิชา จากทั้งหมด 14 คณะวิชา จานวนรับทั้งสิ้น
1,665 คน ได้แก่
1. คณะอักษรศาสตร์
2. คณะศึกษาศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
6. คณะวิทยาการจัดการ
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7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งนี้ กองบริ การการศึกษาได้ส่งเอกสารการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ศิลปากรด้ว ยโควตาพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2557 ไปยังคณะวิชาเพื่อให้ แก้ไขหรือเพิ่มเติม
รายละเอียดแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มอบหมายให้คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการเร่งส่ ง
รายละเอียดการปรับ แก้ไขการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยโควตา
พิเศษ ประจาปีการศึกษา 2558 ไปยังกองบริการการศึกษาโดยด่วน
อนึ่ ง เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย อยู่ ร ะหว่ า งรอรายละเอี ย ดการปรั บ แก้ ไ ขการรั บ สมั ค รสอบ
จากคณะวิชา อาจมีผลทาให้ต้องเลื่อนกาหนดวันเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากรด้วยโควตาพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2558 ออกไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันอัง คารที่ 15 กรกฎาคม
2557 ได้ให้ความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ให้แก่ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือ
ถึงแก่กรรม จานวนทั้งสิ้น 39 ราย นั้น
ในการนี้ กองกลางได้เสนอรายชื่อ ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลู กจ้าง
ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่
จะได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยเครื่องหมายเกียรติคุณ
พ.ศ. 2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของ
ที่ระลึก ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 จานวน 3 ราย ดังนี้
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คณะอักษรศาสตร์
1. นายโกวิท แก้วสุวรรณ
กองแผนงาน
2. นายพุฒิชัย แก้วมุณี
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. นางสุณีย์ แย้มพราย
ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยกาหนดจัด
งานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่ม เติ ม) จ านวน 3 ราย ตามที่ คณะกรรมการพิ จ ารณาเครื่ อ งหมาย
เกียรติคุณฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.5.2

(ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ (Hankuk University of
Foreign Studies – HUFS) สาธารณรัฐเกาหลี

สรุปเรื่อง
ด้วยมหาวิทยาลั ยศิล ปากรได้ทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก
ภาษาและกิจการต่างประเทศ (Hankuk University of Foreign Studies – HUFS) สาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาเกาหลีและภาษาไทย
ซึ่ ง สอดคล้ อ งตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง แนวทางความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
สถาบั น อุด มศึ ก ษาไทยกับ สถาบั น อุ ด มศึก ษาต่ างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมี ส าระส าคั ญข้ อ 6 ขอบเขต
ความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
การจั ด การเรี ย นการสอนร่ ว มกัน เพื่อ ให้ ปริ ญญาการจัด หลั กสู ตรร่วม ทั้งนี้ จะต้ องได้ รับความเห็ นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย
คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการต่อไปอีก 5 ปี ซึ่งข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในปีนี้ โดยที่ผ่านมาคณะอักษรศาสตร์มีกิจกรรม ดังนี้
1. การส่งอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ไปสอนวิชาภาษาไทย
1.1 อาจารย์สมชาย สาเนียงงาม ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ไปสอนภาษาไทย
วิจัย และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2539 – 28 กุมภาพันธ์ 2540 โดยได้รับค่าตอบแทน
จาก Hankuk University of Foreign Studies
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1.2 ผศ.อัมพร แก้ว สุว รรณ ภาควิช าหลั กสู ตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ ไปสอน
ภาษาไทย วิจัย และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 – 28 กุมภาพันธ์ 2544 โดยได้รับ
ค่าตอบแทนจาก Hankuk University of Foreign Studies
1.3 ผศ.พุ ท ธชาด โปธิ บ าล ภาควิ ช าภาษาไทย คณะอั ก ษรศาสตร์ ไปปฏิ บั ติ ง านใน
โครงการจัดทาพจนานุกรมฉบับภาษาไทย-เกาหลี เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม
2545 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.4 รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร อธิการบดี ส่งสารแสดงความยินดีกับ Dr. Chul Park
เนื่องในโอกาสเข้ารับตาแหน่งอธิการบดี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549
2. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
2.1 ปี 2551
2.1.1 นักศึกษา 1 คน จากคณะอักษรศาสตร์ไปเรียนภาษาเกาหลีที่ HUFS
2.2 ปี 2552
2.2.1 นักศึกษาจาก HUFS จานวน 7 คน มาเรียนภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์
เป็นเวลา 1 ภาค / ปีการศึกษา
2.2.2 นักศึกษา 1 คน จากคณะอักษรศาสตร์ไปเรียนภาษาเกาหลีที่ HUFS
2.3 ปี 2553
2.3.1 นักศึกษาจาก HUFS จานวน 7 คน มาเรียนภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์
เป็นเวลา 1 ภาค / ปีการศึกษา
2.4 ปี 2554
2.4.1 นักศึกษาจาก HUFS จานวน 5 คน มาเรียนภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์
เป็นเวลา 1 ภาค / ปีการศึกษา
3. โครงการบริการวิชาการ
3.1 โครงการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจาก HUFS จานวน 19 คน ระหว่างวันที่ 30
มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2551
3.2 โครงการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจาก HUFS จานวน 21 คน ระหว่างวันที่ 4 –
31 มกราคม 2554
3.3 โครงการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจาก HUFS จานวน 19 คน ระหว่างวันที่ 15
กรกฎาคม – 15 มกราคม 2555
ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ได้พิจารณารายละเอียดใน (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ (Hankuk University of
Foreign Studies – HUFS) สาธารณรัฐเกาหลีแล้ว มีความเห็นดังนี้
การทาความร่วมมือครั้งนี้ประกอบด้วยข้อตกลง 2 ฉบับ คือ
1. Memorandum of Understanding
1.1 เป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย
1.2 ระดับของผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี
1.3 ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับจากวันลงนามเป็นต้นไป
1.4 ข้อตกลงมีกาหนด 5 ปี การปรับปรุงแก้ไข หรือ การต่ออายุของข้อตกลงนี้สามารถทา
ได้โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน
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1.5 วัตถุป ระสงค์ของความร่ว มมือ คือ ส่ งเสริมความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและ
การวิจัย โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมสาคัญๆ ภายใต้ข้อตกลง ดังนี้
1.5.1 การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัย
1.5.2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
1.5.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและวัสดุอุปกรณ์
1.5.4 การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์/เอกสารทางวิชาการ
1.5.5 การจัดโครงการวิจัยร่วม
1.5.6 การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
1.5.7 กิจกรรมอื่นๆ ที่สองมหาวิทยาลัยเห็นชอบร่วมกัน
1.6 ข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ผูกพันด้านการเงินของอีกฝ่าย
2. A Student Exchange Memorandum ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงย่อยที่ระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาซึง่ อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
2.1 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
2.1.1 นักศึกษาแลกเปลี่ยนและระยะเวลา
(1) นักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปีละ 3 คน/มหาวิทยาลัย
(2) ระยะเวลาการศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
(3) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
2.2 การคัดเลือกนักศึกษา
2.2.1 มหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน1 จะคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมกับ
โครงการแลกเปลี่ยน
2.2.2 มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ2 มีสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา โดยพิจารณาจากผล
การเรียนและเอกสารประกอบอื่นๆ ภายหลังจากการตอบรับแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนเต็มเวลา
2.3 เงื่อนไขต่างๆ
2.3.1 นักศึกษาจะชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน
2.3.2 ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักและสิ่ งต่างๆ ที่จาเป็นต่อการศึกษาและ
สันทนาการของนักศึกษา
2.4 ค่าใช้จ่ายและค่าเดินทาง ค่าอาหารและที่พัก
2.4.1 นั กศึกษาจะต้อ งรับผิ ด ชอบ ค่ าเดินทาง ค่า อาหาร ค่าประกันสุ ข ภาพและ
อุบัติเหตุ ค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
หมายเหตุ

1
2

“มหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน” (Home Institution) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ส่งนักศึกษา
“มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ” (Host Institution) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา

มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ (Hankuk University of Foreign
Studies – HUFS) สาธารณรัฐเกาหลี แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

22
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

(ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Aoyama Gakuin University (AGU) ประเทศญี่ปุ่น

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติประสงค์จะทาข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับ Aoyama Gakuin University (AGU) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางด้านการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิชาการ นักศึกษา และวัสดุ
อุปกรณ์และข้อมูลทางวิชาการ ซึง่ สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสาคัญข้อ
6 ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์
นั ก ศึ ก ษา และการจั ด การเรี ย นการสอนร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ป ริ ญ ญาการจั ด หลั ก สู ต รร่ ว ม ทั้ ง นี้ จะต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
Prof. Junichi Kuwano และ Mr. Takuo Hasegawa ผู้แทน Aoyama Gakuin
University (AGU) ประเทศญี่ปุ่ น ได้เข้าพบและเจรจาความร่วมมือในเบื้องต้นกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
2. การแลกเปลี่ยนอาจารย์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการสอนและการวิจัย
3. การทาวิจัยและการจัดประชุมสัมมนาร่วมกัน
Aoyama Gakuin University – AGU ได้เปิดคณะวิชาใหม่ คือ School of Global studies
and Collaboration โดยมีเป้าหมายที่สาคัญคือ ต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ
วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน มหาวิทยาลัย Aoyama ได้เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
มีศักยภาพและความพร้อมที่จะทาให้การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์และความรู้ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา พัฒนาคุณภาพทางด้านการเรียนการสอน อีกทั้ง
ยังเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย
ในปี 2558 Aoyama Gakuin University จะเริ่มรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน และตั้งแต่ปี 2559
จะสามารถแลกเปลี่ยนนักศึกษาได้ (รับ – ส่งนักศึกษา) ทั้งนี้ หากคณะวิชาจะแลกเปลี่ยนกับ School of
Global studies and Collaboration นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าที่พัก ยกเว้นแลกเปลี่ยนกับคณะวิชา
อื่น นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องรั บผิดชอบค่าที่พักเอง และถ้านักศึกษาจาก AGU มาศึกษาที่มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร AGU จะรับผิดชอบค่าที่พักของนักศึกษา
ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ได้พิจารณารายละเอียดใน (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Aoyama Gakuin University (AGU) ประเทศญี่ปุ่นแล้ว มีความเห็นดังนี้
การทาความร่วมมือครั้งนี้จะประกอบด้วยข้อตกลง 2 ฉบับ คือ
1. Memorandum of Understanding
1.1 เป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย
1.2 ระดับของผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี
1.3 ข้อตกลงนี้มผี ลบังคับใช้นับจากวันลงนามเป็นต้นไป
1.4 ข้อตกลงมีกาหนด 5 ปี การปรับปรุงแก้ไข หรือ การต่ออายุของข้อตกลงนี้สามารถทา
ได้โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน
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1.5 วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ คือ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและการ
วิจัย โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมสาคัญๆ ภายใต้ข้อตกลง ดังนี้
1.5.1 การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัย
1.5.2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
1.5.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและวัสดุอุปกรณ์
1.5.4 การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์/เอกสารทางวิชาการ
1.5.5 การจัดโครงการวิจัยร่วม
1.5.6 การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
1.5.7 กิจกรรมอื่นๆ ที่สองมหาวิทยาลัยเห็นชอบร่วมกัน
1.6 การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าที่พัก หรือการบริหาร
จัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์หรือนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยความเห็นชอบร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
ก่อนเริ่มโครงการ
2. Student Exchange Memorandum ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงย่อยที่ระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จะอยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
2.1 นักศึกษาแลกเปลี่ยนและระยะเวลา
2.1.1 นั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ที่ เข้ าร่ วมในโครงการแลกเปลี่ ยนนั กศึ กษาระยะ
เวลาการศึ กษาอย่ างน้ อย 1 ภาคการศึ กษา แต่ ไ ม่ เ กิ น 1 ปี ก ารศึ ก ษา ได้ รั บ การยกเว้ น ค่ า เล่ า เรี ย นจาก
มหาวิทยาลั ย เจ้ าภาพ AGU แนะน าให้ แลกเปลี่ ย น 1 ปีการศึกษา และหากประสงค์จะแลกเปลี่ ยน 1
ภาคการศึ ก ษา AGU แนะน าให้ แ ลกเปลี่ ย นภาคการศึ ก ษาต้ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ซึ่ ง จะตรงกั บ
ภาคการศึกษาที่ 2 ของ AGU ประมาณเดือนกันยายน และระยะเวลาจะสอดคล้องกับปีการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2 การคัดเลือกนักศึกษา
2.2.1 มหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน1 จะคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมกับ
โครงการแลกเปลี่ยน
2.2.2 มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ2 มีสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา โดยพิจารณาจาก
ผลการเรียนและเอกสารประกอบอื่นๆ ภายหลังจากการตอบรับแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนเต็มเวลา
2.3 เงื่อนไขต่างๆ
2.3.1 นักศึกษาจะชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน
2.3.2 ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักและสิ่งต่างๆ ที่จาเป็นต่อการศึกษาและการ
วิจัยของนักศึกษา รวมทั้งให้คาแนะนาในด้านวิชาการ การศึกษาค้นคว้า
2.3.3 ภายหลั งจากเสร็จ สิ้ น โครงการแลกเปลี่ ย น มหาวิท ยาลั ย เจ้ าภาพจะต้อ ง
ประเมินผลการเรียน พร้อมทั้งออกใบรับรองผลให้นักศึกษา
2.3.4 นักศึกษาจะต้องทาประกันสุขภาพก่อนการเดินทาง
2.4 การถ่ายโอนหน่วยกิต
2.4.1 มหาวิ ท ยาลั ย เจ้ า บ้ า นจะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาการรั บ และถ่ ายโอนหน่ วยกิ ตของ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
2.5 ค่าใช้จ่าย
2.5.1 นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเจ้าบ้านตลอดระยะเวลาการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
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2.5.2 นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนหรือค่าเล่าเรียนจากมหาวิทยาลัย
เจ้าภาพ
2.5.3 นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ด้วยตนเอง
2.6 สถานภาพนักศึกษา
2.6.1 มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะรับรองสถานภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้า บ้าน
ในฐานะเป็น “นักศึกษาแลกเปลี่ยน” ซึ่งจะได้รับสิทธิ์และอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับเหมือนกับนักศึกษา
อื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
2.7 ค่าเดินทาง ค่าอาหารและที่พัก
2.7.1 นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง
2.7.2 มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะเป็นธุระจัดหาที่พักเหมาะสมให้แก่นักศึกษา
2.8 โปรแกรมการเรียนและหน่วยกิต
2.8.1 นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ ยนที่เรียนจบหลั กสูตรจะได้รับหน่ว ยกิตจาก
มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
2.8.2 มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะส่งค่าระดับคะแนน (grade) ให้กับมหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน
2.8.3 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก และภาคการศึกษาที่สอง
2.8.4 การจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาแลกเปลี่ ยน จะใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นหลัก ยกเว้นการสอนภาษาต่างประเทศอื่น
หมายเหตุ

1
2

“มหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน” (Home University) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ส่งนักศึกษา
“มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ” (Host University) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษา

ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธ์มีความเห็นเพิ่มเติมว่า การทาความร่วมมือกับ AGU จะเป็นประโยชน์
ต่อคณะอักษรศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีน
และต่อวิทยาลัยนานาชาติในสาขาด้านบริหารธุรกิจ และเพื่อให้การแลกเปลี่ยนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควรมีการศึกษารายละเอียดการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตต่อไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Aoyama Gakuin University (AGU) ประเทศญี่ปุ่น แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.4

แนวทางและรูปแบบการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัย มีน โยบายให้ จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒ นาเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยให้
คณะวิชา/หน่วยงานได้ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุน และพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกองทุนที่จัดตั้งขึ้นให้แก่
คณะวิชา/หน่วยงานที่มีความจาเป็นในการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมในลักษณะกู้ยืม
เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้คณะวิชาได้มีงบประมาณที่เพียงพอในการปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่อ งมือเทคโนโลยี
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ต่างๆ และได้สอบถามความคิดเห็นจากคณะวิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมและการบริหารจัดการ
กองทุนดังกล่าว ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกองทุน จานวน 14 หน่วยงาน โดยนาเสนอให้ กาหนดเงินสมทบเข้ากองทุน
เริ่มต้นในจานวนที่เท่ากันพร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาในการใช้คืนเงินต้นเข้ากองทุน นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนและรูปแบบการดาเนินงานของกองทุนมีความชัดเจนเป็น
รูปธรรม กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแนวทางและรูปแบบการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของกองทุน
1.1 เพื่อใช้ในการจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ของคณะวิชา/หน่วยงานที่เข้าร่วมกองทุน
1.2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ที่มาของกองทุน
จากการนาเงินสมทบเข้ากองทุนในจานวนที่เท่ากันของสมาชิกที่เข้าร่วมกองทุน หรือตาม
จานวนที่ประสงค์เข้าร่วมกองทุน โดยแหล่งเงินสามารถสมทบเข้ากองทุนอาจมาจาก
2.1 เงินสะสมของคณะวิชา/หน่วยงาน
2.2 เงินกองทุนของคณะวิชา/หน่วยงาน
2.3 งบประมาณเงินรายได้ประจาปีที่ตั้งสมทบเข้ากองทุน
2.4 เงินบริจาค
ทั้งนี้ ให้แยกการบริหารงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาออกจาก
การบริหารงบประมาณปกติ
3. รูปแบบการดาเนินงานเพื่อบริหารกองทุน
3.1 สมทบเงินเข้ากองทุนในจานวนที่เท่ากันตามที่แสดงความประสงค์เพียงครั้งเดียวเมื่อ
เริ่มจัดตั้งกองทุน และบริหารจัดการภายในวงเงินดังกล่าว โดยคณะวิชา/หน่วยงาน ที่ได้รับการพิจารณาให้ยืม
เงินจากกองทุนจะต้องผ่อนชาระเงินต้นในจานวนที่เท่ากันเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งแนวทางนี้ในปีที่ 2 และ ปี
ที่ 3 จานวนเงินต้นที่นามาใช้ในการจัดสรรจะเป็นเพียงวงเงินที่ได้รับคืนจากคณะวิชา/หน่วยงาน ที่ผ่อนชาระคืน
เท่านั้น ซึ่งจะมีวงเงินในการให้ยืมที่น้อยกว่าปีที่จัดตั้งกองทุน ทั้งนี้ หน่วยงานที่ยืมเงินจะต้องชาระดอกเบี้ย
ตามวงเงินที่ขอยืมในอัตราที่กาหนด เพื่อจ่ายคืนเป็นดอกเบี้ยให้แก่หน่วยงานที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินจาก
กองทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด
รู ป แบบการจั ดตั้ง และบริห ารกองทุ นในลั กษณะนี้ มี ว งเงิ นในการบริ ห ารที่ จากั ด
หน่วยงานที่ประสงค์ขอยืมเงินอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอวงเงินเพื่อจัดสรรตามวัตถุประสงค์
3.2 สมทบเงินเข้ากองทุนในจานวนที่เท่ากันตามที่แสดงความประสงค์ทุกปีเป็นระยะเวลา
3 ปี เพือ่ ให้กองทุนมีจานวนเงินมากเพียงพอในการจัดสรรให้แก่คณะวิชา/หน่วยงานที่ต้องการนาเงินไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ โดยคณะวิชา/หน่วยงาน ที่ได้รับการพิจารณาให้ยืมเงินจากกองทุนจะต้องผ่อนชาระเงินต้นใน
จานวนที่เท่ากันเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมชาระดอกเบี้ยตามวงเงินที่ขอยืมในอัต ราร้อยละ 3.25 เพื่อจ่ายคืน
ให้แก่หน่วยงานที่ยังไม่ได้ขอยืมเงินจากกองทุน การดาเนินงานตามแนวทางนี้จะมีเงินต้นหมุนเวียนในจานวน
ที่สูงและเพียงพอกับการดาเนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาที่คณะวิชา/หน่วยงานต้องการ
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รูปแบบการจัดตั้งและบริหารกองทุนในลักษณะนี้ มีวงเงินในการบริหารที่ค่อนข้างสูง
และเพียงพอในการจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรกองทุน โดยผลตอบแทนจะเป็นไปตาม
วงเงินที่สมทบจ่ายเข้ากองทุน
4. การบริหารเงินกองทุน
ในการบริหารเงินกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาให้จัดทาระเบียบและประกาศ
ที่เกีย่ วข้อง และมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วยผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. อธิการบดี
ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
ประธาน
3. คณบดีและผู้อานวยการของหน่วยงานที่เข้าร่วมกองทุน กรรมการ
หรือผู้แทน
4. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่พิจารณาหรืออนุมัติวงเงินที่คณะวิชา/หน่วยงาน
ประสงค์ขอยืมจากกองทุนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กองทุนกาหนด วงเงินที่
คณะวิชา/หน่วยงานสมทบกองทุน วงเงินคืน ระยะเวลาการสมทบเงินเข้ากองทุน ระยะเวลาการส่งคืนเงินยืม
กาหนดอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าว
5. อัตราดอกเบี้ยวงเงินยืม (งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
เพื่ อ เป็ น การประกั น ถึ ง ความมั่ น คงของกองทุ น จึ ง ก าหนดอั ต ราดอกเบี้ ย ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1 เงินต้นที่หน่วยงานสมทบเข้ากองทุน กาหนดอัตราผลตอบแทน ร้อยละ 3 ต่อปี
5.2 หน่วยงานที่ขอยืมเงินจากกองทุน กาหนดอัตราดอกเบี้ยยืมคงที่ ร้อยละ 3.25 ต่อปี
ทั้งนี้ ในส่วนอัตราดอกเบี้ยที่คงเหลือจากการจ่ายคืนไปยังกองทุนแล้ว ให้นามาสมทบเข้า
กองทุนเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนของกองทุนต่อไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติใ ห้ ความเห็ นชอบแนวทางและรูปแบบการจัด ตั้งและบริห าร
กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของกองทุน
1.1 เพื่อใช้ในการจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ของคณะวิชา/หน่วยงานที่เข้าร่วมกองทุน
1.2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ที่มาของกองทุน
จากการนาเงินสมทบเข้ากองทุนในจานวนที่เท่ากันของสมาชิกที่เข้าร่วมกองทุน หรือตาม
จานวนที่ประสงค์เข้าร่วมกองทุน โดยแหล่งเงินสามารถสมทบเข้ากองทุนอาจมาจาก
2.1 เงินสะสมของคณะวิชา/หน่วยงาน
2.2 เงินกองทุนของคณะวิชา/หน่วยงาน
2.3 งบประมาณเงินรายได้ประจาปีที่ตั้งสมทบเข้ากองทุน
2.4 เงินบริจาค
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ทั้งนี้ ให้แยกการบริหารงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาออกจาก
การบริหารงบประมาณปกติ
3. รูปแบบการดาเนินงานเพื่อบริหารกองทุน รูปแบบที่ 2 คือ สมทบเงินเข้ากองทุนในจานวน
ที่เท่ากันตามที่แสดงความประสงค์ทุกปีเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้กองทุนมีจานวนเงินมากเพียงพอในการ
จัดสรรให้แก่คณะวิชา/หน่วยงานที่ต้องการนาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ โดยคณะวิชา/หน่วยงานที่ได้รับการ
พิจารณาให้ยื มเงินจากกองทุน จะต้องผ่ อนช าระเงินต้นในจานวนที่เท่ากันเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมช าระ
ดอกเบี้ยตามวงเงินที่ขอยืมในอัตราร้อยละ 3.25 เพื่อจ่ายคืนให้แก่หน่วยงานที่ยังไม่ได้ขอยืมเงินจากกองทุน
การดาเนินงานตามแนวทางนี้จะมีเงินต้นหมุนเวียนในจานวนที่สูงและเพียงพอกับการดาเนินงานในการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่คณะวิชา/หน่วยงานต้องการ
รูปแบบการจัดตั้งและบริหารกองทุนในลักษณะนี้ มีวงเงินในการบริหารที่ค่อนข้างสูงและ
เพียงพอในการจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรกองทุน โดยผลตอบแทนจะเป็นไปตามวงเงิน
ที่สมทบจ่ายเข้ากองทุน
4. การบริหารเงินกองทุน ให้จัดทาระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีคณะกรรมการ
บริหารกองทุน โดยประกอบด้วยผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
4.1 อธิการบดี
ประธาน
4.2 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
4.3 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
4.4 คณบดีและผู้อานวยการของหน่วยงานที่เข้าร่วมกองทุน กรรมการ
หรือผู้แทน
4.5 ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่พิจารณาหรืออนุมัติวงเงินที่คณะวิชา/หน่วยงาน
ประสงค์ขอยืมจากกองทุนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กองทุนกาหนด วงเงินที่
คณะวิชา/หน่วยงานสมทบกองทุน วงเงินคืน ระยะเวลาการสมทบเงินเข้ากองทุน ระยะเวลาการส่งคืนเงินยืม
กาหนดอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าว
5. อัตราดอกเบี้ยวงเงินยืม (งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
เพื่ อ เป็ น การประกั น ถึ ง ความมั่ น คงของกองทุ น จึ ง ก าหนดอั ต ราดอกเบี้ ย ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1 เงินต้นที่หน่วยงานสมทบเข้ากองทุน กาหนดอัตราผลตอบแทน ร้อยละ 3 ต่อปี
5.2 หน่วยงานที่ขอยืมเงินจากกองทุน กาหนดอัตราดอกเบี้ยยืมคงที่ ร้อยละ 3.25 ต่อปี
ทั้งนี้ ในส่วนอัตราดอกเบี้ยที่คงเหลือจากการจ่ายคืนไปยังกองทุนแล้ว ให้นามาสมทบเข้า
กองทุนเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนของกองทุนต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.5

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ ป ระชุม คณบดี ค รั้ง ที่ 11/2557 เมื่ อวั น อั ง คารที่ 3 มิถุ นายน 2557 ได้ ให้ ความ
เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดทางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยปรับ
รายละเอียดให้ครอบคลุมข้อความในข้อต่อไปนี้
ข้อ 6.9 “ไม่รวมเงินรายรับจากโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีสอบรับตรง”
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ข้อ 12 “ภาระหนี้ผูกพันรายการอื่นที่คงค้างกับมหาวิทยาลัย”
พร้อมรับทราบนโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้คณะวิชา/
หน่วยงานถือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ต่อไป ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
และการเงิน สาหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 แล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 นั้น
ในการนี้ กองแผนงานได้จัดทางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 จานวน 1,615,685,100 บาท ตามหลักเกณฑ์นโยบายการจัดสรรเงินรายได้ และข้อบังคับที่กาหนด
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1. งบประมาณรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจานวนทั้งสิ้น 2,840,130,300 บาท
ประกอบด้วย รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน จานวน 1,374,069,600 บาท และรายรับจากงบประมาณเงิน
รายได้ จานวน 1,466,060,700 บาท เป็นรายรับจากโครงการปกติ จานวน 613,816,500 บาท ประกอบด้วย
รายรับจากนักศึกษาโครงการปกติ จานวน 573,756,000 บาท รายรับค่าสมัครสอบ จานวน 29,680,500 บาท
รายรับจากหน่วยงานวิสาหกิจ จานวน 10,260,000 บาท และรายรับจากผลิตภัณฑ์การเกษตร 120,000 บาท
รายรั บ โครงการพิเศษ จ านวน 807,809,600 บาท ประกอบด้ ว ยรายรั บนัก ศึกษาโครงการพิ เศษ จานวน
799,623,300 บาท รายรับจากค่าสมัครสอบ จานวน 8,186,300 บาท และรายรับอื่น จานวน 52,620,900
บาท ได้แก่ เงินวิจัยจากภายนอก จานวน 37,477,700 บาท เงินชดใช้ทุนกรณีผิ ดสัญญาการเป็นนักศึกษา
คณะเภสั ช ศาสตร์ จ านวน 320,000 บาท เงิ น ค่ าอาหารและภาชนะของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต จ านวน
10,408,800 บาท ค่ า บ ารุ ง กิจ การนั ก ศึก ษา จ านวน 4,414,900 บาท และโดยคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นเงิ น รายรั บ
งบประมาณเงินรายได้ต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน เท่ากับ 51.6 : 48.4
2. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีจานวน
ทั้งสิ้ น 2,989,754,700 บาท โดยมี แหล่ งที่ มาของงบประมาณแผ่ น ดิน จานวน 1,374,069,600 บาท และ
งบประมาณเงินรายได้ จานวน 1,615,685,100 บาท
3. งบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้ว ย
เงินรายได้ (โครงการปกติ) จานวน 628,959,700 บาท เงินรายได้ (โครงการพิเศษ) จานวน 807,809,600 บาท
และเงินสะสมจัดทาโครงการ จานวน 178,915,800 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,615,685,100 บาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งตั้งไว้ 1,477,848,300 บาท จานวน 137,836,800 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.33
4. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้ เป็นการจัดสรร
เพื่อสนับสนุนการดาเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ซึ่งได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ
และเมื่อรวมงบประมาณแผ่น ดิน ที่ได้รั บจัดสรรจากรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ก่อนเข้าชี้แจงต่อ
สภานิ ติบั ญญั ติแ ห่ ง ชาติ) จ านวน 1,374,069,600 บาท ทั้ง นี้ ทาให้ มหาวิ ทยาลั ยมี งบประมาณรวมทั้ งสิ้ น
2,989,754,700 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินรายได้ต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 54.0 : 46.0
5. มหาวิทยาลั ย ได้น านโยบายการจัด สรรงบประมาณเงินรายได้ ที่ส ภามหาวิทยาลั ยให้
ความเห็นชอบกาหนดเป็นกรอบสาหรับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานตามนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามนโยบายสาคัญ
นโยบายการจัดสรร

ร้อยละที่มหาวิทยาลัยกาหนด

วงเงินการจัดสรร (บาท)

1. ด้านพัฒนาบุคลากร
2. ด้านกิจกรรมนักศึกษาสวัสดิการ
และทุนการศึกษา
3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
4. ด้านการพัฒนาคณะวิชาไปสู่
นานาชาติ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3*
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4*

32,950,400
48,618,260

ร้อยละการจัดสรร
งบประมาณตามจริง
4.3
6.4

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1*
ร้อยละ 1.5*

15,723,100
10,526,200

2.1
1.5

ทั้งนี้ การกาหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน
ยุทธศาสตร์สาคัญของมหาวิทยาลัย จากจานวนทั้งสิ้น 10 ยุทธศาสตร์ โดยมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

รวม
การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์
พัฒนานักศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาที่เอือ้ ให้เกิด
การเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค์
พัฒนาการวิจัย และการ
สร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ
การมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่สังคมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณเงินรายได้
โครงการปกติ
โครงการพิเศษ
628,959,700
807,809,600
226,662,986
623,055,860
(ร้อยละ 36.04)
(ร้อยละ 77.13)

เงินสะสม
178,915,800
115,210,890
(ร้อยละ 64.39)

รวมงบประมาณเงิน
รายได้ทงั้ สิ้น
1,615,685,100
964,929,736
(ร้อยละ 59.72)

26,475,060
(ร้อยละ 4.21)

28,326,000
(ร้อยละ 3.51)

7,342,400
(ร้อยละ 4.10)

62,143,460
(ร้อยละ 3.85)

8,522,400
(ร้อยละ 1.35)

9,345,000
(ร้อยละ 1.16)

2,450,000
(ร้อยละ 1.37)

20,317,400
(ร้อยละ 1.26)

17,631,700
(ร้อยละ 2.80)

49,459,500
(ร้อยละ 6.12)

9,123,710
(ร้อยละ 5.10)

76,214,910
(ร้อยละ 4.72)

11,264,200
(ร้อยละ 1.79)

5,638,000
(ร้อยละ 0.70)

1,600,000
(ร้อยละ 0.89)

18,502,200
(ร้อยละ 1.15)

30
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 8
ยุทธศาสตร์ที่ 9
ยุทธศาสตร์ที่ 10

การอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทั้ง
การประยุกต์ใช้เพื่อรักษา
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ
การบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค์
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการตาม
พันธกิจให้มีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงระบบการเงิน
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
พัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบสู่นานาชาติ

โครงการปกติ
5,441,800
(ร้อยละ 0.87)

งบประมาณเงินรายได้
โครงการพิเศษ
3,408,500
(ร้อยละ 0.42)

เงินสะสม
400,000
(ร้อยละ 0.22)

รวมงบประมาณเงิน
รายได้ทงั้ สิ้น
9,250,300
(ร้อยละ 0.57)

319,359,554
(ร้อยละ 50.78)

68,108,240
(ร้อยละ 8.43)

12,609,100
(ร้อยละ 7.05)

400,076,894
(ร้อยละ 24.76)

10,018,900
(ร้อยละ 1.59)

11,681,400
(ร้อยละ 1.45)

10,795,700
(ร้อยละ 6.03)

32,496,000
(ร้อยละ 2.01)

-

-

18,700,000
(ร้อยละ 10.45)

18,700,000
(ร้อยละ 1.16)

3,583,100
(ร้อยละ 0.57)

8,787,100
(ร้อยละ 1.09)

684,000
(ร้อยละ 0.38)

13,054,200
(ร้อยละ 0.81)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 1,615,685,100 บาท แล้ ว ให้ นาเสนอคณะกรรมการที่ ปรึกษาเกี่ยวกั บ
นโยบายทางการเงินก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.6

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ได้ให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2557–2560) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี นั้น
ในการนี้ กองแผนงานได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแจ้งให้
คณะวิ ช า/หน่ ว ยงานจั ด ท าค่ า เป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด รวมทั้ ง แผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ ส อดคล้ อ ง
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสาระ
สาคัญ ดังนี้
1. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2557 - 30 กั น ยายน 2558 ประกอบด้ ว ยแผนงาน/โครงการ ที่ ส ะท้ อ นเป้ า หมายการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยทั้งงานประจาและงานเชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 17 นโยบาย 17 กลยุทธ์ 45
มาตรการ 44 ตัวชี้วัด 32 แผนงาน และ 59 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 25
โครงการ และภารกิ จ ประจ า 34 โครงการ ใช้ ง บประมาณทั้ ง สิ้ น จ านวน 3,301.2747 ล้ า นบาท ได้ แ ก่
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งบประมาณแผ่นดินจานวน 1,374.0696 ล้านบาท และเงินรายได้จานวน 1,615.6851 ล้านบาท งบประมาณ
แหล่งอื่น 311.5200 ล้านบาท
2. การจัดสรรงบประมาณสาหรับการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากทุกแหล่ง
งบประมาณรวมจานวนทั้งสิ้น 3,301.2747 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินจานวน 1,374.0696
ล้ า นบาท เงิ น รายได้ จ านวน 1,615.6851 ล้ า นบาท และเงิ น แหล่ ง อื่ น จ านวน 311.5200 ล้ า นบาท
โดยยุทธศาสตร์ที่มีงบประมาณในการขับเคลื่อนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ จานวน 1,482.8579 ล้านบาท (ร้อยละ
44.92) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 การบริ ห ารจั ด การองค์ ก รอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง
การสร้างสรรค์ จานวน 914.0136 ล้านบาท (ร้อยละ 27.69) และยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ จานวน 468.8872 ล้านบาท (ร้อยละ 14.20) ลาดับรองลงมา
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ จานวน 122.0147 ล้านบาท (ร้อยละ 3.70) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ จานวน 73.4136 ล้านบาท (ร้อยละ 2.22)
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒ นานั กศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลู กฝั งคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน 70.9089 ล้านบาท (ร้อยละ 2.15) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุ ณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติ
และนานาชาติ จานวน 70.0830 ล้านบาท (ร้อยละ 2.12) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
และสั งคมโดยการให้ บ ริ การทางวิช าการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จานวน 47.1458 ล้านบาท (ร้อยละ 1.43) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
ทีเ่ อื้อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ จานวน 33.2500 ล้านบาท (ร้อยละ 1.01) และยุทธศาสตร์ที่ 9
ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพจานวน 18.7000 ล้านบาท (ร้อยละ 0.57)
3. โครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่จะดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวนทั้งสิ้น 25
โครงการ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์

2. การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม

แผนงาน/โครงการ
1. แผนงาน : พัฒนาคุณภาพหลักสูตร
การศึกษาตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ของบัณฑิตเรื่องประชาคม
อาเซียน สังคมพหุวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ศลิ ปากร
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์เชิง
บูรณาการตามมาตรฐานสากล

2. แผนงาน : พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่
สากล

ผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิชา
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ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ
2. โครงการเสริมสร้างทักษะการสอนและการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3. โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม
University Social Responsibility
4. โครงการเครือข่ายกิจการนักศึกษาอาเซียน

3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้
และความคิดสร้างสรรค์

3. แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
และความคิดสร้างสรรค์
5. โครงการปรับปรุงวิทยาเขตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์

4. พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์
เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่
ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

5. การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
และสังคมโดยการให้บริการทาง
วิชาการ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิชา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวิชา
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะวิชา

4. แผนงาน : เสริมสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย
และศิลปิน
6. โครงการเครือข่ายการวิจัยและ
การสร้างสรรค์
7. โครงการบ่มเพาะนักวิจัยและศิลปินรุ่นใหม่
5. แผนงาน : สนับสนุนการวิจัยและการ
สร้างสรรค์
8. โครงการแหล่งเรียนรู้และทุนเพื่อการวิจัย
และการสร้างสรรค์
9. โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการจาก
งานวิจัยและสร้างสรรค์ร่วมกับภาครัฐและ
เอกชน
6. แผนงาน : บูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่าง
หน่วยงานภายในประเทศ
10. โครงการบูรณาการการบริการวิชาการ
ข้ามศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะวิชา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะวิชา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
คณะวิชา
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
คณะวิชา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักบริการวิชาการ
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ยุทธศาสตร์

6. การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษา
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติ
และนานาชาติ

7. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์

แผนงาน/โครงการ
11. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
7. แผนงาน : บูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่าง
หน่วยงานระหว่างประเทศ
12. โครงการบูรณาการความรู้ข้ามวัฒนธรรม
อาเซียน
13. โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาเซียน

ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
คณะวิชา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
คณะวิชา
ศูนย์บ่มเพาะฯ

8. แผนงาน : สร้างมาตรฐานและใช้ประโยชน์
มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย
14. โครงการศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม ผู้อานวยการ
หอศิลป์
คณะวิชา
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ผู้อานวยการหอศิลป์
คณะวิชา

15. โครงการแผนแม่บทการอนุรักษ์และการ
บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมประเทศไทย
16. โครงการสันสกฤตศึกษาเพื่อการพัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
9. แผนงาน : พัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมยุคใหม่
17. โครงการบ่มเพาะนักบริหารรุ่นใหม่
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
คณะวิชา
กองการเจ้าหน้าที่
10. แผนงาน : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
18. โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สาธารณชน
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คณะวิชา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
19. โครงการจัดอันดับ (ranking) และการตรวจ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประเมิน (accreditation) มหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
ศิลปากร
คุณภาพการศึกษา
11. แผนงาน : การปรับเปลี่ยนสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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8. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การ
บริหารจัดการตามพันธกิจให้มี
ประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ

10. พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
และการออกแบบสู่นานาชาติ

แผนงาน/โครงการ
20. โครงการกาหนดมาตรฐานและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการ

ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา

12. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
21. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
พัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
22. โครงการกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิชา
13. แผนงาน : กลยุทธ์ทางการเงิน
23. โครงการกลยุทธ์การเงินงบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
24. โครงการศิษย์เก่าเพื่อศิลปากร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
14. แผนงาน : การขยายพื้นที่การให้บริการทาง
การศึกษา
25. โครงการ City Campus
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผน
และพัฒนา
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผน
และพัฒนา

4. การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน กาหนดให้มีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการปีละ
2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการทั้งใน
เชิงปริ มาณและคุณภาพ เพื่อสะท้อนถึงการดาเนินงานทั้งในระดับคณะวิช า/หน่ว ยงาน และมหาวิทยาลั ย
และกาหนดค่าน้าหนักของตัวชี้วัดเท่ากันทุกตัวชี้วัด
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ตามที่กองแผนงานเสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานสาหรับคณะวิชา/หน่ว ยงาน และ
มหาวิทยาลัย แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

รายงานการประชุมฉบับนี้
ได้รับรองตามที่ได้แก้ไขแล้ว

(นางสาวกันย์พินัน ท์ สิริปัญญาธร)
ผู้จดรายงานการประชุม

