รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 2/2557
วันอังคารที่ 21 มกราคม 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.วันชัย
7. ผศ.ดร.สมพิศ
8. อ.โอชนา

ถาวรเวช
ลักษณบุญส่ง
โกอุดมวิทย์
เหล่าพูนพัฒน์
อิงคพัฒนากุล
สุทธะนันท์
ขัตติยพิกุล
พูลทองดีวัฒนา

9. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
10. อ.ดร.กาไลทิพย์

ด่านกิตติกุล
ปัตตะพงศ์

11.
12.
13.
14.
15.

ตรีตรง
พัฒนถาบุตร
บรรณวิทยกิจ
เอี่ยมสะอาด
วัฒนา

ผศ.เอกพงษ์
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดาริห์
อ.มานพ
ผศ.ดร.สุรวุฒิ

16. ผศ.ณัฏฐพล

สุวรรณกุศลส่ง

17. อ.ดร.ปรมพร
18. ผศ.อติวรรธน์

ศิริกุลชยานนท์
วิรุฬห์เพชร

19. ผศ.ดร.อริศร์

เทียนประเสริฐ

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทน
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ
รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รักษาราชการแทนผู้อานวยการหอศิลป์
รองผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.ดร.คณิต
ผศ.ดาวลอย
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.สมชาย
รศ.ดร.วิสาข์

เขียววิชัย
กาญจนมณีเสถียร
เกาศัลย์
สาเนียงงาม
จัติวัตร์

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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6.
7.
8.
9.
10.

รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน์
อ.ดร.ภวพล
ผศ.ฉัตรชัย
ผศ.ดร.บุญศรี

อยู่ยืนยง
นันทานิช
คงชุม
เผ่าทองจีน
จงเสรีจิตต์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ประธานสภาคณาจารย์

ยางกลาง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.ดร.พีรพัฒน์

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดร.เชาวรีย์
อรรถลังรอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผศ.ดร.ธงชัย
เตโชวิศาล
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์
3. ผศ.ดร.สาโรช
พูลเทพ
ผูช้ ่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ผู้ไม่มาประชุม
1. อ.อามฤทธิ์
2.
3.
4.
5.
6.

ชูสุวรรณ

ผศ.ชวลิต
ผศ.ดร.พิทักษ์
รศ.ดร.เกษร
รศ.ดร.ปานใจ
อ.ดร.ศักดิพันธ์

ขาวเขียว
ศิริวงศ์
จันทร์ศิริ
ธารทัศนวงศ์
ตันวิมลรัตน์

คณบดีคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง

ไปราชการต่างประเทศ
ไปราชการต่างประเทศ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปิดประชุมเวลา 09.50 น.
เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณบดี ม หาวิท ยาลั ย ศิล ปากร ครั้ ง ที่ 1/2557
เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมดังนี้
- หน้ า ที่ 6 ในส่ ว นของสรุ ป เรื่ อ ง ให้ เ พิ่ ม ข้ อ ความ “ทั้ ง นี้ ประธานสภาคณาจารย์ ไ ด้ มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
โดยขอความร่วมมือให้ผู้สมัครฯ เป็นคณาจารย์ประจาและไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งในสายบริหารที่ม หาวิ ท ยาลั ย
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กาหนด เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ผู้ที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งในสายบริหารได้แสดงความเห็นในฐานะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา”
- หน้าที่ 10 ในส่วนของมติข้อ 1 และข้อ 2 ให้ปรับแก้ข้อความเป็น ดังนี้
1. ประเด็ น การเพิ่ ม เติ ม ค านิ ย าม “วิ ท ยาเขต” ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า แม้ ว่ า
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร พ.ศ. 2530 ซึ่ ง ใช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น จะบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ ห้ มี “วิ ท ยาเขต”
แต่การจัดตั้ง “วิทยาเขต” ต้องมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่มีพระราชกฤษฎีกา
จั ด ตั้ง ไว้ การบริ ห ารจั ดการของมหาวิท ยาลั ย เป็ นการบริห ารจัด การในรู ปแบบการบริห ารจัด การภายใต้
มหาวิทยาลัยโดยไม่มี “วิทยาเขต” อย่างไรก็ดี ที่ประชุมเห็นด้วยที่จะยังคงให้มีคาว่า “วิทยาเขต” ไว้ใน (ร่าง)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... เช่นเดิม
2. ในส่วนของประเด็นสภาคณาจารย์ ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนจาก “สภาคณาจารย์” เป็น
“สภาคณาจารย์และพนักงาน” โดยยังคงให้มีสมาชิกทั้งที่เป็นคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งนี้
ให้ ส มาชิกที่เป็ น คณาจารย์ ทาหน้ าที่ป ระธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ส่ ว นสมาชิกที่ เป็นบุคลากรสาย
สนับสนุนอาจทาหน้าที่รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานก็ได้ ซึ่งประธานสภาคณาจารย์มีความเห็นต่าง
และขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามที่สภาคณาจารย์เสนอในข้อ 2
แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจานวน 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พั ฒ นถาบุ ต ร ที่ ไ ด้ รั บ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณะดุริยางคศาสตร์ที่ได้ดาเนินการจัดงาน “Thailand
Jazz Compettition 2014” ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่
17-19 มกราคม 2557 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
3. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาการจัดการที่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
ดาเนินโครงการ “ค่ายเยาวชนนานาชาติ (International Young Blood Camp 2014) คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลั ย ศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2556” ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2557 และขอขอบคุณ
คณะดุ ริ ยางคศาสตร์ ที่ ได้ให้ ความร่ วมมื อ จัด การแสดงวงซิม โฟนี ออร์ เ คสตร้ า ในโครงการ “ดนตรีใ นสวน”
เพื่อต้อนรับเยาวชนจากนานาชาติ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบทั้ง 3 เรื่อง
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบด้านวิชาการ
ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังนี้
1. คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2556 จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 081 102 English for Everyday Use ของนักศึกษาจานวน 1 ราย
เนื่องจากอาจารย์ผู้ สอนรวมคะแนนผิดพลาด ซึ่งได้ผ่านความเห็ นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการประจา
คณะอักษรศาสตร์ครั้งที่ 23/2556 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนในส่วนของการบ้าน ซึ่งได้
ผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และคณะกรรมการบริ ห ารประจ าคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ตามบั น ทึ ก ที่
ศธ 0520.206.01(กปค)/282 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 จานวน 2 รายวิชา คือ
2.1 รายวิชา 611 201-50 Thermodynamic for Chemical Process Engineers I
ของนักศึกษาจานวน 1 ราย
2.2 รายวิชา 611 201-55 Thermodynamic for Chemical Process Engineers I
ของนักศึกษาจานวน 2 ราย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะอักษรศาสตร์
และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
การก าหนดแนวทางการรายงานผลการด าเนิ นงานเพื่ อการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้แจ้งการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคการศึกษาเป็นระหว่าง
เดื อ นสิ ง หาคมถึ ง เดื อ นกรกฎาคมของแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา พ.ศ. 2553 ที่ ร ะบุ ใ ห้ ส ถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งจั ด ส่ ง รายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น รายงาน
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การประเมินคุณภาพภายในต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นสุด
ปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา นั้น
ในการนี้ สกอ. ได้แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาครั้งที่
4/2555 เมื่ อ วั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2555 ได้ มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแนวปฏิ บั ติ ใ นการก าหนดแนวทาง
การรายงานผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดส่งรายงานประจาปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อ สกอ. ดังนี้
1. หากสถาบันอุดมศึกษายังใช้ระบบการเปิด -ปิดภาคการศึกษาเดิม ให้ใช้แนวทางเดิม โดยดู
ผลการด าเนิ น งานตามรอบปี ก ารศึ ก ษา คื อ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายนถึ ง เดื อ นพฤษภาคมของปี ถั ด ไป
โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดส่งรายงานประจาปีฯ ไปยัง สกอ. ภายในเดือนกันยายนของทุกปี
2. หากสถาบันอุดมศึกษามีระบบการเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน การประเมินคุณภาพ
การศึกษาจะดูการดาเนินงานตามรอบปีการศึกษาของอาเซียน คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึ งเดือนกรกฎาคมของ
ปีถัดไป โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดส่งรายงานประจาปีฯ ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ทั้งนี้ การรายงานผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละสถาบัน
ขึ้นอยู่กับรอบปีการศึกษาที่สถาบันเป็นผู้กาหนด
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบและให้ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2.5.2

รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ด้วยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มอบหมายให้สานักงานสถิติ
แห่ งชาติ ดาเนิ น การส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของนิสิ ตนักศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อนาผลการสารวจไปใช้ประกอบการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบั ติราชการ
ของมหาวิทยาลัย นั้น
ในการนี้ สานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความ
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และผลการประเมินอย่างละเอียด โดยมีผลการประเมินในประเด็นต่างๆ ซึ่งเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 ดังนี้
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ประเด็นการประเมิน

ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
1. ความรู้ความสามารถพื้นฐาน
2. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
3. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
ความพึ งพอใจต่ อ สถาบั น อุด มศึก ษาของนิ สิ ต
นักศึกษา
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
2) อาจารย์ผู้สอน
3) สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบ
การเรียนการสอน
4) สถานที่สาหรับจัดการเรียนการสอน
2. ด้านการให้บริการ
1) การให้บริการด้านวิชาการ
2) การให้บริการทั่วไป

คะแนนจาก
การสารวจ
ปี 2555
ปี 2556

ร้อยละ

คะแนนผลการประเมินตาม
ตัวชี้วดั ก.พ.ร.
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2555

ปี 2556

4.2323
4.1044
4.1182
4.4744

4.3612
4.2467
4.2667
4.5703

84.65
82.09
82.36
89.49

87.22
84.93
85.33
91.41

4.9300

5.0000

3.6717

3.7186

73.43

74.37

2.6860

2.8740

3.7580
3.8050
3.9869
3.6250

3.7997
3.9150
4.0381
3.6238

75.16
76.10
79.74
72.50

75.99
78.30
80.76
72.48

3.6150
3.5854
3.6282
3.5425

3.6217
3.6375
3.6386
3.6363

72.30
71.71
72.56
70.85

72.43
72.75
72.77
72.73

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนจากการสารวจและค่าร้อยละที่ได้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตในปี พ.ศ. 2556 (ร้อยละ
87.22) มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 (ร้ อ ยละ 84.65) โดย ที่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 (ร้ อ ยละ 74.37) มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ร้อยละ 73.43) ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะได้นาไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการดาเนินงานในด้านสภาพแวดล้อมให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.3

รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่
ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา “70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร :
โอกาสและศักยภาพการเป็นผู้นาในประชาคมอาเซียน”

สรุปเรื่อง
ตามทีม่ หาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา “70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : โอกาสและศักยภาพการเป็นผู้นาในประชาคม
อาเซียน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 – วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม D-BEACH พัทยา จ.ชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบายแผนงานกิจกรรม โครงการในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนแก่ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา หรือเทียบเท่า และแลกเปลี่ยนความคิด การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการทางานตามพันธฺกิจของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการและการผลักดันมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ก้าวสู่ ความเป็น ผู้ น าในประชาคมอาเซีย น รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ บริห ารมหาวิทยาลั ย กับ
ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา นั้น
ในการนี้ สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอด
นโยบายของมหาวิทยาลัยสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา “70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : โอกาส
และศักยภาพการเป็นผู้นาในประชาคมอาเซียน” เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.4

สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แจ้งการโอนงบประมาณเพื่อการบูรณะ
เรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสาหรับดาเนินงานในโครงการ
บูรณะเรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จานวน
11,000,000 ล้านบาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) จากสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อน้อมระลึกถึง
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และร่ ว มเฉลิ ม ฉลองในวโรกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 นั้น
ในการนี้ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้แจ้งโอนเงินสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว
เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ) ชื่อบัญชีกองทุน
เพื่อการศึกษาและอนุรักษ์เรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 11,000,000
ล้ า นบาท (สิ บ เอ็ ด ล้ า นบาทถ้ ว น) และมหาวิ ทยาลั ยได้ ท าหนั งสื อขอบคุ ณไปยั ง ส านั กงานทรั พย์ สิ นส่ ว น
พระมหากษัตริย์เรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและจะได้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะศึ ก ษาศาสตร์ ป ระสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม*
1. อาจารย์ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม*
2. อาจารย์ ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์*
2. อาจารย์มัณฑนา พันธุ์ดี*
3. อาจารย์ฤทธิชัย หยิบเจริญพร
3. อาจารย์เบญจพร สิทธิธัญกรรม
4. อาจารย์วชิระ จันทราช
4. อาจารย์ Philip Calabro
5. อาจารย์มัณฑนา พันธุ์ดี
5. อาจารย์ Arianna Butts
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่ ม ใช้ ตั้ ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาปลาย ปี ก ารศึ ก ษา 2556 เป็ น ต้ น ไป ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล้ ว มี มติ ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ ง หลั กสู ตรศึ กษาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554)

สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะดุริ ย างคศาสตร์ ประสงค์ ขอปรับปรุ งหลั ก สู ตรดุ ริยางคศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช า
การแสดงดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเฉพาะด้ า น กลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานวิ ช าชี พ จ านวน 2 รายวิ ช า คื อ รายวิ ช า 661 106
ประวัติศาสตร์ดนตรี 2 (History of Music II) 2(2-0-4) และรายวิชา 661 107 ประวัติศาสตร์ดนตรี 3
(History of Music III) 2(2-0-4)
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุง หลั กสู ตรดุ ริยางคศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูต รดุริ ยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี แจ๊ส (หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2554)

สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะดุริ ย างคศาสตร์ ประสงค์ ขอปรับปรุ งหลั ก สู ตรดุ ริยางคศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช า
ดนตรีแจ๊ส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 661 106 ประวัติศาสตร์
ดนตรี 2 (History of Music II) 2(2-0-4) และรายวิชา 661 107 ประวัติศาสตร์ดนตรี 3 (History of Music III)
2(2-0-4)
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงหลั กสู ตรดุ ริยางคศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลั ก สูต รดุ ริ ย างคศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี เ ชิ ง พาณิ ช ย์ (หลัก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
เชิงพาณิชย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเฉพาะด้ า น กลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานวิ ช าชี พ จ านวน 2 รายวิ ช า คื อ รายวิ ช า 661 106
ประวัติศาสตร์ดนตรี 2 (History of Music II) 2(2-0-4) และรายวิชา 661 107 ประวัติศาสตร์ดนตรี 3
(History of Music III) 2(2-0-4)
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา

10
มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งหลั กสู ตรดุ ริยางคศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ ป ระสงค์ ข อปรั บปรุ งหลั กสู ตรศิ ลปบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการออกแบบ
นิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช*
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี*
2. อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์*
2. อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง*
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี
5. อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุง หลั กสู ตรศิลปบัณฑิ ต สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การเปิดหลักสูตรใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะอักษรศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) โดยกาหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
และกาหนดรับนักศึกษาปีละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
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2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะอักษรศาสตร์ได้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใ ห้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) และให้นาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปิดหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดาเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ในลักษณะโครงการพิเศษ และการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2556 และครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ได้เห็นชอบให้เสนอโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร
ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ในลั ก ษณะโครงการพิ เ ศษ และการรั บ นั ก ศึ ก ษาใน
ปีการศึกษา 2557 นั้น
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร
ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ในลั ก ษณะโครงการพิ เ ศษ และการรั บ นั ก ศึ ก ษาใน
ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ซึ่ ง ก าหนดรั บ นั ก ศึ ก ษาจ านวน 40 คน โดยจะคั ด เลื อ กจากผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี การศึ กษา ในลั กษณะโครงการพิ เศษ และการรั บนั กศึ กษาในปี การศึกษา 2557 ตามที่
คณะศึกษาศาสตร์เสนอ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
การแต่ งตั้ งคณะกรรมการอานวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจาปี 2557

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได้ ก าหนดให้ มี ก ารจั ด งานวั น ศิ ล ป์ พี ร ะศรี ประจ าปี 255 7
ในวัน จั น ทร์ ที่ 15 กั น ยายน 2557 นั้ น เพื่ อให้ ก ารจั ดงานวั นศิ ล ป์ พีร ะศรี ด าเนิน ไปด้ ว ยความเรีย บร้ อ ย
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จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจาปี
2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี
ประจาปี 2557 โดยประกอบด้วยผู้ดารงตาแหน่งและผู้มีรายชื่อ ดังนี้
1. อธิบดีกรมศิลปากร
ที่ปรึกษา
2. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รองประธานกรรมการ
4. นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
รองประธานกรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
(ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม)
7. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
กรรมการ
(ประธานอนุกรรมการจัดงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
8. รองอธิการบดี เพชรบุรี
กรรมการ
(ประธานอนุกรรมการจัดงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
(ประธานอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและสถานที่)
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ
(ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์)
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
(ประธานอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม)
กรรมการ
12. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
กรรมการ
13. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
14. คณบดีคณะโบราณคดี
กรรมการ
15. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
กรรมการ
16. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
กรรมการ
17. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
18. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
19. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
20. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
21. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
กรรมการ
22. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
23. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
24. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
ผู้อานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์
กรรมการ
ผู้แทนกรมศิลปากร
กรรมการ
นายกสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา-ช่างศิลป
กรรมการ
ผู้แทนคณะกรรมการปาฐกถาศิลป์ พีระศรี
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการ
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา
กรรมการ
รองผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง วังท่าพระ
กรรมการ
(ประธานอนุกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล)
36. หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน
กรรมการ
(ประธานอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล)
37. นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
38. อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
(วังท่าพระ)
39. อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
(วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
40. อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
41. ผู้อานวยการกองกลาง
กรรมการและเลขานุการ
42. หัวหน้างานสารบรรณ กองกลาง
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
43. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
44. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
45. หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
46. หัวหน้างานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
47. นางกัญจราภา แจ่มสวัสดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
48. นางสาวกรกมล วรวงษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
49. นางสาวสุปราณี โล่ภักดีสวัสดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
50. นางสาวศศิธร นวะสิมัยนาม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
แล้วให้เสนออธิการบดีลงนามในคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายศิล ปวัฒนธรรมขอความร่ว มมือให้คณบดี คณะวิชาเข้าร่วมประชุม
พิจารณาการดาเนิ นงานด้ว ยตนเองทุกครั้ง โดยเฉพาะคณบดีคณะวิชาทางวังท่าพระ ส าหรับคณะวิชาทาง
วิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร์ แ ละวิ ท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี อาจส่ ง ผู้ แ ทนเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้
แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เป็นผู้แทนที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เป็นประจาเพื่อความต่อเนื่องในการประสานงาน
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อนึ่ ง ขอให้ ค ณะวิ ช านั ด ประชุ ม นายกสมาคมนั ก ศึ ก ษาเก่ า ของแต่ ล ะคณะวิ ช า และน า
ข้อคิดเห็ น /ข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่ าวเสนอที่ประชุม คณะกรรมการอานวยการจัดงานวันศิล ป์
พีระศรี ประจาปี 2557 พิจารณาในคราวเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ 4.2.2

การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา

สรุปเรื่อง
ตามคาสั่ งมหาวิท ยาลั ยศิล ปากร ที่ 1840/2554 ลงวั นที่ 16 ธัน วาคม พ.ศ. 2554 และ
ที่ 1252/2556 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี
วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น
เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวจะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2557 ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา และการ
จัดให้มีคณะกรรมการประจ าสถาบั นวิจัยและพัฒ นา พ.ศ. 2534 ข้ อ 5 กาหนดให้มีคณะกรรมการประจา
สถาบันวิจัยและพัฒนา จานวนไม่เกิน 10 คน โดยการเสนอแนะของที่ประชุมคณบดี ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นประธาน
2. กรรมการซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ที่ ทาการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่า 6 คน
3. กรรมการที่อธิการบดีอาจแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จานวนไม่เกิน 3 คน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
โดยประกอบด้วยผู้ดารงตาแหน่งและผู้มีรายชื่อ ดังนี้
1. นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
ที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
กรรมการ
คณะโบราณคดี
4. อาจารย์ ดร.กัลยา เทียนวงศ์
กรรมการ
คณะอักษรศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี
กรรมการ
คณะมัณฑนศิลป์
6. รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์
กรรมการ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
7. อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์
กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์
8. อาจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา
กรรมการ
คณะดุริยางคศาสตร์
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9. อาจารย์ ดร.อนันท์ เชาว์เครือ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ ชัยสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แล้วให้เสนออธิการบดีลงนามในคาสั่งแต่งตั้งต่อไป

กรรมการ
กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 4.3

(ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2
ระเบียบวาระที่ 4.4.2.1

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.2.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.2.3

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.2.4

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(วาระลับ)
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ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
ยกเว้น ค่า ธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลั กสูตรให้แ ก่ นั ก ศึ ก ษาผู้ ไ ด้ รั บ
ทุ น การศึ ก ษาเฉลิมราชกุมารี

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันอังคารที่ 17 สิ งหาคม 2553 ได้เห็ นชอบให้
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชาและหน่วยงานอื่นในรายการต่อไปนี้ ให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา
- ค่าบารุงห้องสมุด
- ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา
- ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
- ค่าบารุงการให้บริการคอมพิวเตอร์
- ค่าหน่วยกิตรายวิชา
- ค่าธรรมเนียมพิเศษ
- ค่าประกันสุขภาพ
ส าหรั บการพิ จารณายกเว้ นค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาตลอดหลั กสู ตรให้ แก่ นั กศึ กษาผู้ ได้ รั บ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ที่ประชุมเห็ นว่า อาจจะมีผลกระทบต่อบางคณะวิชาได้ เนื่องจากอาจทาให้บาง
คณะวิชาต้องรับภาระมากเกินไป จึงมีมติให้พิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษา
ผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเป็นปีต่อปี นั้น
หลังจากปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยไม่ได้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ใดๆ ให้ กั บนั กศึกษาผู้ ได้ รั บทุ นการศึกษาเฉลิ มราชกุ มารี ทั้งนี้ มีผู้ ได้รั บทุนการศึกษาเฉลิ มราชกุมารีตั้ งแต่ ปี
การศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2556 จานวน 12 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายธนพล
เสือโรจน์
รหัสนักศึกษา 01530040
2. นางสาวเพชรวรา เผือกพันธุ์
รหัสนักศึกษา 05530236
3. นางสาวจันจิรา น้าขาว
รหัสนักศึกษา 06530003
4. นายธรรมรัตน์
อนงค์
รหัสนักศึกษา 06540377
5. นางสาวสุกัญญา จุ้ยมณี
รหัสนักศึกษา 06550212
6. นางมัลลิกา
เลิศวิจิตรจรรยา รหัสนักศึกษา 07530218
7. นางสาวปริชาติ ไทรทอง
รหัสนักศึกษา 07530812
8. นางสาวรัตนพร บุญบุตร
รหัสนักศึกษา 07540332
9. นางสาวศิริรัตน์ แก้วทวี
รหัสนักศึกษา 07550400
10. นายสิทธิพงษ์
ประจงมูล
รหัสนักศึกษา 08530167
11. นายอานนท์
พิมภารัตน์
รหัสนักศึกษา 10540078
12. นางสาวอรปรียา คมกล้า
รหัสนักศึกษา 11560291
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ เห็นชอบให้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสู ตรให้แก่
นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จานวน 12 ราย ตามที่กองกิจการนักศึกษาเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.5.2

(ร่ า ง) ข้อตกลงความร่ ว มมือ ทางวิ ชาการระหว่า งมหาวิ ท ยาลัยศิ ลปากร
กับ Qingdao Technological University Qingdao College สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์จะทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยชิงเต่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชิงเต่า (Qingdao Technological University Qingdao College) สาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิชาการ
นักศึกษา วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทาง
ความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
โดยมีสาระสาคัญข้อ 6 ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ นักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม ทั้งนี้ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
Qingdao College มีทั้งหมด 8 คณะวิชา เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ดังนี้ computer sciences, civil engineering, M/E engineering, architecture, arts, economic &
trade, accounting, foreign languages (English, German, French and Business English)
ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ได้พิจารณารายละเอียดใน (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Qingdao Technological University Qingdao College สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนแล้ว มีความเห็นดังนี้
1. เป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย
2. ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี
3. ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งต้องบอกล่วงหน้า
ก่อนอย่างน้อย 6 เดือน
4. ข้อตกลงมีผลบังคับใช้นับจากวันลงนามเป็นต้นไป
5. วัตถุประสงค์ของข้อตกลง คือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี
กิจกรรม ดังนี้
5.1 การแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา
5.2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โปรแกรม 2+2 หรือ 3+1 หรือโปรแกรมอื่นๆ
5.3 การร่วมมือด้านการวิจัยด้านทางวิทยาศาสตร์ วารสารศาสตร์ และข้อมูลเชิงวิชาการ
5.4 การทาวิจัยร่วมในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน
5.5 การแลกเปลี่ยนข้อมูล/เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์
5.6 การส่งเสริมและจัดกิจกรรมโครงการด้านวัฒนธรรมร่วมกัน
6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อตกลง จะต้องผ่านความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายเป็น
ลายลักษณ์อักษร
7. ทั้งสองสถาบันเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อจะดาเนินการโครงการและกิจกรรม
ตามข้อตกลงนี้ รวมทั้งขึ้นอยู่กับความพร้อมของเงินทุนที่มีด้วย
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ทั้ ง นี้ งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ไ ด้ มี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม คื อ การท าความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
Qingdao Technological University Qingdao College จะเป็นประโยชน์ต่อคณะวิทยาการจัดการในการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ค วาม(ร่ า ง) ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Qingdao Technological University Qingdao College สาธารณรัฐประชาชนจีน
แล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

รายงานผลความก้า วหน้า ของการเพิ่ มพูน ความรู้ ทางวิ ชาการครั้ งที่ 2
ของรองศาสตราจารย์ มานะ กาญจนมณี เ สถียร คณะสัตวศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร

สรุปเรื่อง
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ยอนุ มั ติ ให้ รองศาสตราจารย์ มานะ กาญจนมณี เสถี ยร คณะสั ตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเพื่อเขียนตาราชื่อศัตรูพืชและการจัดการ
โดยมีกาหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 นั้น
ในการนี้ รองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถียร ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2556 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการครั้งที่ 2 ของรองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถียร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ระเบียบวาระที่ 4.5.4

คาของบประมาณรายจ่า ยประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุมคณบดีครั้งที่ 20/2556 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 และตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาสภามหาวิทยาลั ย เพื่อวางแนวทางนโยบายการเงินครั้งที่ 4/2556 เมื่ อวัน ที่ 11
ธันวาคม 2556 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่สาคัญเกี่ยวกับ นโยบายการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 และตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 25/2556 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ได้รับทราบข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับนโยบายการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น
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ในการนี้ กองแผนงานได้จัดทาวงเงินคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 จานวน 2,205.6472 ล้านบาท ประกอบด้วย งบบุคลากร จานวน 585.3863 ล้านบาท งบดาเนินงาน
จานวน 238.8848 ล้านบาท งบลงทุน จานวน 704.6685 ล้านบาท และงบเงินอุดหนุน จานวน 676.7076
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดจาแนกตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. งบประจ าตามภารกิจพื้นฐาน จานวน 2,110.4608 ล้ านบาท ประกอบด้ว ย รายจ่าย
ประจาขั้นต่าที่จาเป็น (เงินเดือนและค่าจ้างประจา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร เงินเต็ม
ขั้ น ราชการ เงิ น เต็ ม ขั้ น ลู ก จ้ า งประจ า ค่ า ตอบแทนการจั ด หารถประจ าต าแหน่ ง ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น
ค่าสาธารณูปโภค และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) รายจ่ายที่ไม่ใช่ประจาขั้นต่า (ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคอาคารใหม่ และงบลงทุน โครงการเงิน
อุดหนุน) และรายจ่ายผูกพันเดิมงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบประจาตามภารกิจพื้นฐาน

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

หน่วย:ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน
รวม

งบลงทุน

1. รายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็น

560.7840

140.2971

-

440.5521

1,141.6332

2. รายจ่ายที่ไม่ใช่ประจาขั้นต่า

24.6023

98.5877

479.8945

147.2071

750.2916

3. รายจ่ายผูกพันเดิมงบลงทุน

-

-

218.5360

-

218.5360

585.3863

238.8848

698.4305

587.7592

2,110.4608

รวม

2. ภารกิ จ ตามยุ ท ธศาสตร์ จ านวน 95.1864 ล้ า นบาท เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศที่
มหาวิทยาลัยดาเนินการภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการตามยุทธศาสตร์

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

หน่วย:ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน
รวม

งบลงทุน

1. โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

-

-

-

12.7200

12.7200

2. โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
รวม

-

-

6.2380

46.0510

52.2890

-

-

-

7.4267

7.4267

-

-

-

22.7507

22.7507

-

-

6.2380

88.9484

95.1864

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล้ ว มี มติ ให้ ค วามเห็ นชอบวงเงิ นค าของบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 2,205.6472 ล้านบาท แล้วให้กองแผนงานนาเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และจัดทารายละเอียดเพื่อเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานัก
งบประมาณต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.5

(ร่ า ง) ข้อตกลงความร่ ว มมือ ทางวิ ชาการระหว่า งมหาวิ ท ยาลัยศิ ลปากร
กับมหาวิทยาลัยต้า เย่ (Da – Yeh University) ประเทศไต้หวัน

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการประสงค์จะทาข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยต้าเย่ (Da – Yeh University) ประเทศไต้หวัน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้าน
การศึกษาและการวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิชาการ นักศึกษา วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูล
ทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิช าการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสาคัญข้อ 6 ขอบเขต
ความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และการ
จั 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 ความเห็ น ชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยต้าเย่ (Da – Yeh University) ประเทศไต้หวัน ได้ก่อตั้งในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.
1990 โดยปรั ชญาการดาเนินงานคือ รากฐานของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจากทั้งทฤษฎีและการลงมือ
ปฏิบัติจริง ซึ่งการทางานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยและอุตสาหกรรมทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุเป้าหมายไปสู่
การเป็ น มื อ อาชี พ อย่ า งสร้ า งสรรค์ และมี คุ ณ ภาพ ต่ อ มาในปี ค.ศ. 1997 ได้ รั บ การยกระดั บจากสถาบั น
เทคโนโลยีเป็นมหาวิทยาลัยตามที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัลการเรียน
การสอนยอดเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการหลายปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน
ระดับสูง มีการจัดการที่ดี และความมีศักยภาพของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีนักศึกษาราว 11,200 คน ภายใต้
6 วิทยาลัย
ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ได้พิจารณารายละเอียดใน (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยต้าเย่ (Da – Yeh University) ประเทศไต้หวันแล้ว มีความเห็นดังนี้
ข้อตกลงฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อตกลง 2 ฉบับ คือ
1. ข้อตกลงฉบับใหญ่ [Memorandum of Agreement]
1.1 เป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย
1.2 ระดับผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี
1.3 ข้อตกลงนี้มผี ลบังคับใช้นับจากวันลงนามเป็นต้นไป
1.4 ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี เว้นแต่ฝ่ ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งต้องบอก
ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน
1.5 การต่ออายุข้อตกลงนี้จะพิจารณาทุก 3 ปี โดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย
1.6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อตกลงจะต้องผ่านความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย
เป็นลายลักษณ์อักษร
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1.7 วัตถุประสงค์ของความร่วมมือคือ เพื่อส่ งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอน
โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมสาคัญๆ ภายใต้ MOU ดังนี้
- การแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
- การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- การทาวิจัยร่วมในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน
- การแลกเปลี่ยนข้อมูล/เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์
- การส่งเสริมและจัดกิจกรรมโครงการด้านวัฒนธรรมร่วมกัน
1.8 ทั้ง สองสถาบั น เห็ นชอบการจัด สรรงบประมาณ เพื่ อ จะดาเนิ นการโครงการและ
กิจกรรมตามข้อตกลงนี้ รวมทั้งขึ้นอยู่กับความพร้อมของเงินทุนที่มีด้วย
2. ข้อตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา [Memorandum of Agreement on Student
Exchange]
2.1 การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา
- มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโดยยึดตามหนังสือรับรองของ
มหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน
2.2 จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
- แต่ละมหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนประมาณปีละ 10 คน
2.3 การให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
- มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะให้ความรู้ คาแนะนา และความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับ
นักศึกษาอย่างเหมาะสม
2.4 การถ่ายโอนหน่วยกิต
- มหาวิทยาลัยเจ้าบ้านจะเป็นผู้พิจารณาการรับและถ่ายโอนหน่วยกิตของนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
2.5 ค่าใช้จ่าย
- นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเจ้าบ้านตลอดระยะเวลาการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
- นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนหรือค่าเล่าเรียนจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
- นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ด้วยตนเอง
2.6 ทุนการศึกษา
- มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน
2.7 ที่พักอาศัย
- มหาวิทยาลัยเจ้าบ้านจะอานวยความสะดวกในการจัดหาที่พักให้นักศึกษาอย่าง
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าครองชีพด้วยตนเอง
ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ได้มีความเห็นเพิ่มเติม คือ การทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต้าเย่
(Da – Yeh University) จะเป็นประโยชน์ต่อคณะศึกษาศาสตร์ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และ
คณะวิทยาการจัดการในสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

22
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยต้าเย่ (Da – Yeh University) ประเทศไต้หวัน แล้วให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ปิดประชุมเวลา 11.15 น.
(นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร)
ผู้จดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ได้รับรองตามที่ได้แก้ไขแล้ว

