รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 18/2557
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผู้มาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ
2. ผศ.ดร.จรุงแสง
3. ผศ.ถาวร
4. อ.ปัญจพล
5. รศ.ดร.วศิน
6. ผศ.ดร.สมพิศ
7. อ.อามฤทธิ์
8. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
9. ผศ.ชวลิต
10. ผศ.เอกพงษ์
11. อ.ดาริห์
12. อ.มานพ
13. รศ.ดร.เกษร
14. รศ.ดร.ปานใจ
15. ผศ.ฉัตรชัย
16. อ.ดร.ปรมพร

ถาวรเวช
ลักษณบุญส่ง
โกอุดมวิทย์
เหล่าพูนพัฒน์
อิงคพัฒนากุล
ขัตติยพิกุล
ชูสุวรรณ
ด่านกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
บรรณวิทยกิจ
เอี่ยมสะอาด
จันทร์ศิริ
ธารทัศนวงศ์
เผ่าทองจีน
ศิริกุลชยานนท์

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
รักษาราชการแทนผู้อานวยการหอศิลป์

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

รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดาวลอย
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.วันชัย
ผศ.ดร.สมชาย
รศ.ดร.วิสาข์
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์

เขียววิชัย
กาญจนมณีเสถียร
เกาศัลย์
สุทธะนันท์
สาเนียงงาม
จัติวัตร์
อยู่ยืนยง
ง้าวหิรัญพัฒน์

ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ภวพล
ผศ.ดร.พิทักษ์
อ.ดร.ศักดิพันธ์

พัฒนถาบุตร
คงชุม
ศิริวงศ์
ตันวิมลรัตน์

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

2
13. ผศ.ดร.อริศร์
14. รศ.ดร.บุญศรี

เทียนประเสริฐ
จงเสรีจิตต์

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รักษาราชการแทนประธานสภาคณาจารย์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.ดร.พีรพัฒน์

ยางกลาง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดร.เชาวรีย์
อรรถลังรอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผศ.ดร.ธงชัย
เตโชวิศาล
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร์
3. ผศ.ดร.สาโรช
พูลเทพ
ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.ดร.จุไรรัตน์

นันทานิช

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ลาป่ ว ย

เปิดประชุมเวลา 10.20 น.
เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 17/2557
เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมหน้า 19 โดยให้ตัดข้อความในบรรทัด
ที่ 17-19 ออก แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว
ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 17/2557
เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิลปากร
ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1
ระเบียบวาระที่ 2.1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจาปี พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และผู้ เ กี่ย วข้อ งที่ ได้ด าเนิ น การจั ด งานวั น ศิล ป์ พี ระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2557 เพื่ อร าลึ ก ถึง ศาสตราจารย์
ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ผลงานทางศิลปวัฒนธ รรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.4

เรื่องรับทราบด้านวิชาการ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
รายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
ของคณะวิชา/หน่วยงาน

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ได้มอบหมายให้
งานสารบรรณจัดทารายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของคณะวิชา/
หน่วยงาน เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกเดือน นั้น
ในการนี้ งานสารบรรณได้ ร ายงานการเข้ า ใช้ ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน ประจาเดือนสิงหาคม 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้คณบดีคณะวิชา/ผู้อานวยการศูนย์ สถาบัน สานัก
ก าชั บ ให้ บุ ค ลากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบของคณะวิ ช า/หน่ ว ยงานเข้ า ใช้ ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Document) อย่างสม่าเสมอ
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ระเบียบวาระที่ 2.5.2

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามที่ผู้อานวยการกองคลังได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557
สานักงบประมาณได้แจ้งแนวทางการดาเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 โดยต้องก่อหนี้
ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นงบลงทุนรายการที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพัน
อย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2
2. เป้ าหมายการเบิ กจ่ ายงบประมาณรายจ่ายประจา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 งบบุคลากร
งบดาเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะประจาให้ดาเนินการและเบิกจ่ายในไตรมาส
ที่ 1 โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา ให้เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3. เป้ า หมายอัต ราการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 96
โดยแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่

เป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน สะสม
ณ สิ้นไตรมาส (%)

เป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจา สะสม
ณ สิ้นไตรมาส (%)

เป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายภาพรวม สะสม
ณ สิ้นไตรมาส (%)

1
2
3
4
รวม

29
26
19
14
87

33
22
21
22
98

32
23
21
21
96

4. เมื่อส่วนราชการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณและนาแผนไปปฏิบัติแล้ว จะต้องมีการ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้ทาไว้ ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้ส อดคล้องกับข้อเท็จจริงภายในไตรมาสที่ 2 หลังจากนั้นให้ส่ วนราชการดาเนินการทบทวน
แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
5. ให้นาผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการงบประมาณ และให้สานักงบประมาณใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปีถัดไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและให้เร่งดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 2.5.3

การขยายเวลาและโอนเงินการดาเนินงานโครงการจัดสรรทุนสนับสนุน
การผลิตตาราและหนังสือเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ และการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิต
ตาราและหนังสือเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ระหว่างวันที่ 1
ตุล าคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 และได้จัดสรรงบประมาณให้ กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่ วนกลาง
ของมหาวิ ท ยาลั ย จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 2.5 ล้ า นบาท เพื่ อ เป็ น ทุ น สนั บ สนุ น การผลิ ต ต าราและหนั ง สื อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยผลการดาเนินโครงการดังกล่าวมีผู้เสนอขอรับทุนทั้งสิ้นจานวน 4 โครงการ
ประกอบกับขณะนี้ใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ นั้น
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาดังนี้
1. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตาราและหนังสือ เพื่อขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 ต่อไปอีก 1 ปี เพื่อให้การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
จะส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตตาราและหนังสือที่มีคุณภาพ สามารถใช้ข อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ได้ และเพิ่มจานวนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อนุ มัติการโอนเงิน จากโครงการจัดสรรทุนสนั บสนุนการผลิ ตต าราและหนังสื อเพื่อขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ จานวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ไปเบิ กจ่ายในโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน สาหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
เนื่องจากงบประมาณโครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตาราและหนังสือเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ยังคงมีเหลืออยู่เป็นจานวนมาก และเพื่อให้การดาเนินโครงการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีคณาจารย์เสนอขอรับทุนเป็นจานวนมาก ทาให้มี
งบประมาณไม่เพีย งพอ โดยมหาวิทยาลั ยได้รับการจัดสรรทุน อุดหนุน โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน (เพิ่มเติม) จานวน 10 ทุน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดปฏิทินการดาเนินงานแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1
ระเบียบวาระที่ 4.1.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การเปิดหลักสูตรใหม่
โครงการเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

สรุปเรื่อง
ด้ วยบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยได้ เสนอหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาอนุ รั กษ์ ศิ ลปกรรม
(หลั กสู ตรพหุ วิ ทยาการ/หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) ในลั ก ษณะโครงการพิ เ ศษ โดยก าหนดเปิ ดสอนตั้ งแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และกาหนดรับนักศึกษาปีละ 20 คน ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลั กสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2557
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) ได้ผ่ านความเห็ นชอบจากที่ประชุม คณบดีครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันอังคารที่ 2
กันยายน 2557 แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้ ว มี มติ ให้ ความเห็ นชอบการด าเนิ นการโครงการหลั กสู ตรศิ ลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ในลักษณะโครงการ
พิเศษ ตามโครงการที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.2

โครงการเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

สรุปเรื่อง
ด้วยบัณฑิตวิ ทยาลัยได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและ
ศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยกาหนดเปิดสอน
ตั้ งแต่ ภาคการศึ กษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2558 เป็ น ต้ น ไป และก าหนดรั บ นั ก ศึ ก ษาปี ล ะ 20 คน ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตรระดับ บั ณฑิตศึกษาในลั กษณะโครงการพิเศษครั้ง ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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ทั้ งนี้ หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการออกแบบและศิ ลปะเสี ยง (หลั กสู ตร
พหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันอังคารที่
24 มิถุนายน 2557 แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้ ว มี มติ ให้ ความเห็ นชอบการด าเนิ นการโครงการหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ในลักษณะ
โครงการพิเศษ ตามโครงการที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปิดหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5

การดาเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราเงินสมนาคุณ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..)

สรุปเรื่อง
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราเงิน
สมนาคุณคณะกรรมการวิทยานิ พนธ์และคณะกรรมการการค้นคว้าอิส ระ ระดับบัณฑิตศึกษา ในลั กษณะ
โครงการพิ เ ศษ (ฉบั บ ที่ ..) เนื่ อ งจากคณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ข อก าหนดอั ต ราเงิ น สมนาคุ ณ คณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์และคณะกรรมการการค้น คว้าอิส ระ ระดับ บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ สาขาวิช า
คณิตศาสตร์ศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
ลักษณะโครงการพิเศษ และผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว
ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็น ชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยศิลปากร เรื่อง
กาหนดอัตราเงินสมนาคุณคณะกรรมการวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา
ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) แล้วให้นาเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
อัตราค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และคณะทางานชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนแก่
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินสาหรับ เงิน
รายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 กาหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไขและวิธี การในการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามระเบียบที่อธิการบดีโดยมติที่ประชุมคณบดีกาหนด นั้น
มหาวิทยาลัยได้จัดทา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ได้กาหนดเกี่ยวกับการจ่า ยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน
อื่นๆ ไว้ด้วย จึงเห็นสมควรปรับปรุงค่าตอบแทน อัตราค่าเบี้ยประชุม และชุดกรรมการ หรืออนุกรรมการ ซึ่งมี
สิทธิได้รับค่าเบี้ย ประชุม ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ระเบียบดังกล่ าว ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ย กเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดค่าตอบแทน อัตราค่าเบี้ยประชุม และชุดกรรมการ หรืออนุกรรมการ ซึ่งมี
สิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และให้กาหนดอัต ราค่าเบี้ยประชุม
และการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
พร้อมทั้งพิจารณากาหนดอัตราค่าตอบแทนแก่นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้เสนอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศ จานวน 3 ฉบับ
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว ดังนี้
1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ....
2. (ร่ าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย ศิล ปากร เรื่อ ง อัต ราค่า เบี้ย ประชุม และการจ่า ยเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนแก่นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ได้มอบหมายให้ กองนิติ การปรับแก้ รายละเอีย ดใน (ร่าง) ระเบีย บ
มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากรว่า ด้ว ยการเบิ กจ่ ายเงิ นรายได้ ของมหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร พ.ศ. .... (ร่า ง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และคณะทางานชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนด
อัตราค่าตอบแทนแก่นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม แล้วให้นาเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาอีกครั้ง
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ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ตามที่ สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินการประมวลผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้ว โดยใช้ข้อมูลผลการดาเนินงาน
จากกระทรวงต้นสังกัด ผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่าน
ระบบ CHE QA Online และผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นั้น
สานักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารั บรองการปฏิบัติร าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรมีผ ล
คะแนนรวม 4.2819 ทั้งนี้ ได้เปรียบเทียบผลการดาเนินงานการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2554-2556
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่สานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการจัดทาหลักสูตรนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษได้เรียนเชิญคณบดีและผู้เกี่ยวข้องด้านการ
จัดทาหลักสูตรนานาชาติของคณะวิชาเข้าร่วมประชุมหารือ และหาแนวทางร่ วมกันเพื่อกาหนดเป็นนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนกาหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับนานาชาติ และเพิ่มจานวน
นักศึกษาต่างชาติ โดยมีศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ เป็นที่ปรึกษาที่ประชุม ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557
เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 13.10 น.

(นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร)
ผู้จดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

