รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 1/2558
วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย
ผศ.ดาวลอย
ผศ.ถาวร
อ.ปญจพล
ผศ.ดร.วันชัย
ผศ.ดร.สมพิศ
ผศ.ไพโรจน

ถาวรเวช
ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
กาญจนมณีเสถียร
โกอุดมวิทย
เหลาพูนพัฒน
สุทธะนันท
ขัตติยพิกุล
วังบอน

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
อ.ดําริห
อ.ดร.ภวพล
ผศ.ดร.พิทักษ
รศ.ดร.เกษร
รศ.ดร.ปานใจ
ผศ.ฉัตรชัย
อ.ดร.ปรมพร

ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
บรรณวิทยกิจ
คงชุม
ศิริวงศ
จันทรศิริ
ธารทัศนวงศ
เผาทองจีน
ศิริกุลชยานนท

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการหอศิลป

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. รศ.ดร.คณิต

เขียววิชัย

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อิงคพัฒนากุล
เกาศัลย
สําเนียงงาม
อยูยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
ตันวิมลรัตน

รศ.ดร.วศิน
รศ.วัฒนา
ผศ.ดร.สมชาย
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.ดร.ศักดิพันธ

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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9. ผศ.ดร.บูลยจีรา
10. รศ.ดร.บุญศรี

ชิรเวทย
จงเสรีจิตต

รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย

ยางกลาง

ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.พีรพัฒน

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดร.ธงชัย

เตโชวิศาล

2. ผศ.ดร.สาโรช

พูลเทพ

รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร
ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร

ชูสุวรรณ
เอี่ยมสะอาด
เทียนประเสริฐ

คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดราชการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดราชการ

ผูไมมาประชุม
1. อ.อํามฤทธิ์
2. อ.มานพ
3. ผศ.ดร.อริศร

เปดประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 25/2557
เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมหนา 24 ระเบียบวาระที่ 4.5.6 ในสวน
ของมติ บ รรทั ดแรก โดยให ป รั บ ข อความ จาก “….ค าธรรมเนี ย มการศึ กษาตลอดหลั กสู ตร....” เป น
“….คาธรรมเนียมการศึกษา (ไดแก คาบํารุงหองสมุด คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา คาบํารุงมหาวิทยาลัย คาบํารุง
การใหบริการคอมพิวเตอร คาหนวยกิตรายวิชา คาธรรมเนียมพิเศษ คาบริการสุขภาพ) ตลอดหลักสูตร....” แลว
รับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
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ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 25/2557
เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มคณบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
การปรับแกไขขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดื อ น
(1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ของคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ไดใหความ
เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) นั้น
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดแจงขอแกไขผลการดําเนินงาน
ใหมีความสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจําปการศึกษา 2556 โดยมีผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําปเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร
ข อ ที่ 2 คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จากเดิมระดับ 4.45 เปนระดับ 4.20 โดยไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานใน
ระดับมหาวิทยาลัย

4
ขอที่ 6 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด (สมศ.5) จากเดิม รอยละ 74.88 เปน รอยละ 87.92 ยังคงมีผลการดําเนินงานคิดเปน 5
คะแนนเต็มเทาเดิม
2. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจําป
ขอที่ 13 รอยละของผลงานวิ จั ย หรื องานสร างสรรค ที่ไดรั บ การตี พิมพ ห รื อเผยแพร ตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด จากเดิม รอยละ 74.88 เปน รอยละ 87.92 ยังคงมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ในระดับดีเดนเทาเดิม โดยสงผลใหการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น จากเดิม รอยละ 65.72 เปน
รอยละ 66.94 และคะแนนเชิงคุณภาพอยูในระดับดีมากเทาเดิม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบตอไป

ระเบียบวาระที่ 2.5.2

รายงานสรุปผลการสอบทานสถานภาพเงินยืมหมุนเวียนและเงินสดยอยของ
คณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการทดรองจายและการยืมเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป
กําหนดใหคณะวิชา/หนวยงานยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพื่อใชหมุนเวียนเปนเงินทดรองจายในการดําเนินงาน
ของหน ว ยงานภายในป งบประมาณ และให กํา หนดวงเงิ นสดย อ ยเพื่ อใช ในการดํ าเนิ น งานตามจํ า นวนที่
เหมาะสมจากเงินยืมดังกลาว โดยใหคณะวิชา/หนวยงานจัดทํารายงานสถานภาพเงินยืมหมุนเวียนและเงินสด
ยอยของหนวยงานทุกเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป และนําสงสํานักงานตรวจสอบภายใน นั้น
บั ดนี้ สํ านั กงานตรวจสอบภายในได ดํ าเนิ น การสอบทานข อมู ล ตามเอกสารประกอบการ
รายงานสถานภาพเงินยืมหมุนเวียนและเงินสดยอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30
กันยายน 2557) ตามที่คณะวิชา/หนวยงานเสนอ โดยสรุปไดดังนี้
1. ผลการสอบทาน จากการสอบทานสถานภาพเงิ น ยื ม หมุ น เวี ย นและเงิ น สดย อ ยของ
คณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานักของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถเชื่อไดวา
การดําเนินงานในสวนของเงินยืมทดรองจายหมุนเวียนและเงินสดยอยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการ
บริหารจัดการเพื่ อนําเงินทดรองจายไปใช ใหเกิ ดประโยชน เปนไปตามวัตถุประสงค ของเงินยืมทดรองจาย
และปฏิบัติเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการทดรองจายและการยืมเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
2. ขอสังเกต
2.1 คณะวิ ช า/หน ว ยงานมี การขออนุมัติกําหนดวงเงิน สดย อยต ออธิ การบดี แต พบว า
บางคณะวิชา/หนวยงานมีการใชจายเงินสดยอยเกินกวาวงเงินที่ขออนุมัติ โดยมีการนําเงินทดรองจายหมุนเวียน
มาใชปะปนรวมกับเงินสดยอย ทําใหไมสามารถตรวจสอบได ดังนั้น ขอมูลในแบบรายงานของบางหนวยงาน
จึงเปนขอมูลที่ไมถูกตอง
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2.2 บางหนวยงานมิไดเปดบัญชีเงินฝากธนาคารทีใ่ ชเฉพาะเงินทดรองจายเพียงอยางเดียว
โดยพบวามีแหลงเงินอื่นรับฝากผานเขาบัญชีธนาคาร
2.3 บางหนวยงานมีวงเงินสดยอยคอนขางสูง ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการควบคุมเก็บรักษา
2.4 ณ สิ้นปงบประมาณ (30 กันยายน 2557) พบวาผูรับผิดชอบถือวงเงินสดยอยของ
หนวยงานสวนใหญยังคงมีการนําใบสําคัญคูจายเงินสดยอยสงเบิกกับผูควบคุมเงินทดรองจายหมุนเวียน เพื่อนํา
เงินคืนเขาวงเงินสดยอยใหเต็มวงเงิน
2.5 บางหนวยงานยังขาดความเขาใจในการกรอกขอมูลลงในแบบรายงานสถานภาพเงิน
ยืมหมุนเวียนและเงินสดยอย จึงทําใหขอมูลในแบบรายงานไมถูกตอง ดังนี้
2.5.1 การนํ า ตั ว เลขในแบบรายงานสถานภาพเงิ น ยื มหมุ น เวี ย นกรอกลงในแบบ
รายงานสถานภาพเงินสดยอย ทําใหยอดรวมเงินสดยอยเกินกวายอดวงเงินสดยอยที่ขออนุมัติ
2.5.2 การรายงานแบบรายงานสถานภาพเงินยืมหมุนเวียน/เงินสดยอยหลายวงเงิน
ซึ่งเมื่อรวมยอดกันแลวมียอดเกินกวาวงเงินยืมทดรองจาย/วงเงินที่ขออนุมัติ
3. ขอเสนอแนะ
3.1 ใหคณะวิชา/หนวยงานใชจายเงินสดยอยตามวงเงินที่ไดขออนุมัติ และไมควรนําเงิน
ทดรองจายหมุนเวียนมาใชปะปนกับเงินสดยอย
3.2 ควรมี ก ารเป ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารที่ ใ ช ดํ า เนิ น การสํ า หรั บ เงิ น ทดรองจ า ยเพี ย ง
อยางเดียว
3.3 ควรมีการกําหนดวงเงินสดยอยในจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง
ในการควบคุมดูแลและเก็บรักษา
3.4 ผูรับผิดชอบถือวงเงินสดยอยจะตองรวบรวมเอกสารหลักฐานใบสําคัญคูจายเงินสด
ยอย พรอมเงินสดยอยคงเหลือสงใชคืนเงินยืมใหกับผูควบคุมเงินทดรองจายหมุนเวียนทุกสิ้นปงบประมาณ
ผูควบคุมเงินทดรองจายของหนวยงานจะไดดําเนินการรวบรวมหลักฐานใบสําคัญพรอมเงินยืมคงเหลือทั้งสิ้น
สงใชคืนเงินยืมใหกับกองคลังของมหาวิทยาลัย เพื่อใหหัวหนาหนวยงานจัดทําสัญญาการยืมเงินฉบับใหมกับ
มหาวิทยาลัย
3.5 คณะวิชา/หนวยงานควรศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการกรอกขอมูลลงในแบบ
รายงานสถานภาพเงินยืมหมุนเวียนและเงินสดยอย เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ สํานักงานตรวจสอบภายในจะจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง
หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารทดรองจ า ยและการยื ม เงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ประธานจึ ง ขอให ค ณะวิ ช า/หน ว ยงาน
สงเจาหนาที่ผเู กี่ยวของเขารวมโครงการดังกลาวดวย
ระเบียบวาระที่ 2.5.3

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดวนที่สุด ที่ นร 1200/
ว 22 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เรื่อง การจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบั บ ที่ 2) สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ได แ จ ง กรอบการ
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ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการจัดทําคํารับรอง ปฏิทิน รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ
การใหคะแนนตามคํ ารับรองการปฏิบัติร าชการของสถาบันอุ ดมศึ กษา ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558
ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ไดหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อบูรณาการการจัดทําคํา
รั บ รองการปฏิ บั ติร าชการ โดยสํ า นั กงาน ก.พ.ร. จะนํ าข อมู ล ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้จากระบบ CHE QA Online ไปใชสําหรับการ
ประเมินผลในตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเชนเดียวกับปที่ผานมา แตเนื่องจาก
ในปการศึกษา 2557 สกอ. ไดปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) มี มติใหส ถาบันอุ ดมศึกษาสามารถกําหนดระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชาและระดับสถาบันของตนเองได ภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือเลือก
ดํ า เนิ น การโดยใช ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ คณะวิ ช าและระดั บ สถาบั น ที่ สกอ.
พัฒ นาขึ้น โดยใหส ถาบั นอุ ดมศึกษาแจงขอมูล เกี่ย วกั บระบบการประกั นคุ ณภาพการศึกษาภายในระดั บ
คณะวิชาและระดับสถาบันที่จะเลือกดําเนินการใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 นั้น
ในการนี้ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาแลวมีความเห็นวา ในปการศึกษา
2557 (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) มหาวิทยาลัยควรเลือกใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดั บ คณะวิ ช าและระดั บ สถาบั น ที่ สกอ. พั ฒ นาขึ้ น เนื่ องจากตั ว ชี้ วั ดและเกณฑ การประเมิ น จะ
สอดคลองกับตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินในระดับหลักสูตรซึง่ ตองรับการประเมินในปการศึกษานี้
ทั้งนี้ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดการประชุมชี้แจงและทําความเขาใจตัวชี้วัด
และเกณฑการประเมินดังกลาวใหทุกคณะวิชาทราบ พรอมทั้งไดจัดทําโครงการ IQA Clinic และเก็บขอมูล
เบื้องตนในระดับหลักสูตรมาวิเคราะหเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มเพื่ อ ทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.4

สรุปผลการประชุมสัมมนา เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีตอการปฏิรูป
อุดมศึกษาของประเทศ”

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมร วมกับเครือขายรองอธิการบดี ฝายวางแผนอุ ดมศึกษา ไดจั ด
ประชุมสัมมนา เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีตอการปฏิรูปอุดมศึกษาของประเทศ” เมื่อวันที่ 8 มกราคม
2558 ณ อาคารยุทธศาสตร สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี ดร.กฤษณพงศ กีรติกร
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและรวมรับฟงความคิดเห็น นั้น
ในการนี้ กองแผนงานได ส รุ ป ผลการประชุ ม สั ม มนาดั ง กล า วตามที่ รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การ
กระทรวงศึกษาธิการไดมอบนโยบายและกรอบแนวคิดสําหรับมหาวิทยาลัยในการระดมความคิดเห็น เพื่อความ
รวมมือในการปฏิรูปอุดมศึกษาของประเทศ โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
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1. การมีธรรมาภิบาลในอุดมศึกษา (Good Governance) ที่แตละมหาวิทยาลัยตองทํา
ภายใตบริบทที่แตกตางกันเพื่อเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (ดวยความสมัครใจ) ไดแก
1.1 การทํา Employment Survey อยางตอเนื่อง (ภาวะการมีงานทํา)
1.2 การรายงานกิจการที่ดี (Good University Report) ที่แสดงถึงความโปรงใสและ
ความรับผิดชอบ เชน รายชื่อหลักสูตร รายชื่ออาจารย คุณวุฒิอาจารย ฯลฯ
1.3 ความสามารถและสมรรถนะของมหาวิ ท ยาลั ย (Organization Profile/Self
Application)
1.4 การแลกเปลี่ยนฐานขอมูล ขอมูลวิชาการ และขอมูลบริหารบางตัวเพื่อ Benchmarking
หมายเหตุ : มติที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัย/สถาบัน 27 แหง
ไดตกลงรวมกันที่จะจัดทําขอมูล Organization Profile/Self Application และแลกเปลี่ยนขอมูลวิชาการ
และขอมูลบริหารบางสวน (ขอ 1.3-1.4)
2. ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตอสังคม (Public Accountability) บทบาทของ
มหาวิทยาลัยจะตองมองกรอบและเปาหมายของประเทศวาเปนอยางไร โดยใชโจทยและโอกาสของประเทศ
เปนหลัก และนํามาเปนโจทยของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาประเทศ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
2.1 กรอบของประเทศ
2.1.1 การแตกโจทยของประเทศ โดยเครือขายมหาวิทยาลัยรวมกับการวางแผนที่
Alignment กับประเทศ (ระบบราง ระบบบริหารจัดการน้ํา Aging Society และ Digital Economy)
2.1.2 การผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทยของประเทศ
2.2 มหาวิทยาลัยควรเปนฝายคิดตอบโจทยตอ New Ecology โดยตองทํางานรวมกับ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมากขึ้น (Mobility)
2.3 การทํา Scenario Planning เพื่อตอบโจทยของประเทศในดานตางๆ เชน การเตรียม
คนสําหรับการเกษตรของประเทศ การเตรียมคนสําหรับการกระจายอํานาจ (Decentralization) รวมทั้งการ
ทําหนาที่ในการดูแลชุมชนโดยรอบพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
2.4 ความผูกพันระหวางหลักสูตรกับความตองการของสังคม ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้
2.4.1 บทบาทของสํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา (สกอ.) ในการกํ ากั บ
มหาวิทยาลัยเพื่อสะทอนคุณภาพของหลักสูตรในการผลิตบุคลากรของประเทศ
2.4.2 บทบาทของกฎหมายอุ ด มศึ ก ษาใหม ควรมี บ ทบาทในการกํ า กั บ คุ ณ ภาพ
และธรรมาภิบาล (อํานาจของหนวยงานกลางอุดมศึกษา)
2.4.3 ระบบการสรางอาจารยมืออาชีพ
2.4.4 ความเปนเลิศทางวิชาการควรมีความเปนเลิศที่มนุษยสมั ผัสได
2.5 ปญหาการปฏิรูปอุดมศึกษาของประเทศควรมีการแกไขทั้งระบบของสังคม ตั้งแตที่
บานถึงระดับประเทศ รวมทั้งการจริงจังในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งในระดับมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับ
Soft skill และ Social skill ของนักศึกษา โดยควรกําหนดเปนกิจกรรมในหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนที่
ตองการของภาคเอกชน
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2.6 ปญหาการทํางานอุดมศึกษารวมกับภาคเอกชนในทุกๆ ระดับ ตั้งแต SME ตลอดจน
อุตสาหกรรมระดับใหญ เพื่ อยกระดับประเทศใหพนจาก Middle Income Trap โดยเครือขายของ
มหาวิทยาลัยควรมุงเนนเพื่อใหเกิดการทํางานที่ตอบโจทยของภาคเอกชน ดังนี้
2.6.1 การมีฐานขอมูล information ใหกับภาคเอกชนไดสืบคนขอมูล
2.6.2 การทํางานรวมกันแบบเครือขาย Cluster เพื่อสรางพลังที่มี Impact
2.6.3 การ Linkage ระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน เชน การ Transfer Technology
3. กรอบการปฏิ รู ป ของประเทศ โจทย ก ารปฏิ รู ป ประเทศที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ
การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร างเศรษฐกิ จ และสั งคมไปสูร ะบบเศรษฐกิ จ และสั งคมฐานความรู ซึ่ งจํ าเป น ต องมี
บุคลากรที่มีทักษะความรูสูงขึ้น รวมทั้งจําเปนตองมีการพัฒนาฐานความรูสมัยใหมที่ไดจากการวิจัยและพัฒนา
ทั้งนี้ อุดมศึกษาในฐานะที่เปน แหลงผลิตบุคลากรและแหลงผลิตความรู ควรเขาไปมีบทบาทตอการปฏิรู ป
ประเทศ โดยมีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ ดังนี้
3.1 การสราง Branding ทางการศึกษา และการเปน World Class University เพื่อให
ประเทศมี Brand
3.2 Talent Mobility
3.3 การแกโจทยการพัฒนาคนวัยทํางานกับผูสูงอายุ (Retools & Retrain) เนนการ
เรียนรูตลอดชีวิต โดยสามารถเทียบโอนไดและไมเนนปริญญา
3.4 การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอกพบวา ยังมีปญหาการทํางานของมหาวิทยาลัย
ในเชิงพื้นที่ ซึ่งบางครั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ (สํานักงบประมาณ) ยังไมเขาใจบทบาทของมหาวิทยาลัยในเชิง
การเปนที่พึ่งของสังคมในระดับพื้นที่ (การแกป ญหาของประเทศ) และการควบคุ มจากหนวยงานอื่นที่เป น
ผูกําหนดกฎเกณฑใหมหาวิทยาลัย เชน สกอ. TQF ฯลฯ
3.5 ความยั่งยืนและตอเนื่องทางนโยบายของประเทศ และนโยบายของการศึกษายังขาด
การมองภาพรวมของประเทศเชิงนโยบายในทุกๆ ดาน ซึ่งสงผลกระทบตอประเทศและการใชองคความรูของ
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนตามทิศทางของประเทศ
3.6 การเอาจริงอยางตอเนื่องทั้งในระดับนโยบายและการเรียนรูของคนในประเทศ เชน
โครงการอีสานเขียว โครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีน
3.7 การทํางานของมหาวิทยาลัยจะมี Impact ตอประเทศอยางไร ตองเนนประโยชนของ
ประเทศเปนหลัก เชน ระบบสาธารณสุข (กรณีละวาโมเดล) สินคาการเกษตร ขาว ยาง มันสําปะหลัง รวมทั้ง
ขาดการสนับสนุนในการขยายผลจากการวิจัยเพื่อใหเกิด impact กับประเทศ
ทั้งนี้ กองแผนงานไดเสนอแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไดรับ
มอบหมายใหประสานงานภายในหนวยงานในการตอบโจทยตามกรอบของประเทศ 4 เรื่อง ไดแก ระบบราง
การบริหารจัดการน้ํา Aging Society และ Digital Economy เพื่อนําเสนอเปน Model ของกลุมสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตรในการประชุมสัมมนาครั้งตอไป (วันที่ 29 มกราคม 2558) ตามตารางที่ 1 และรวมจัดทําเปน
Package Mega Project เพื่อเสนอรัฐบาลตอไป
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ตารางที่ 1 ตัวอยาง ตารางเพื่อจัดทํา Mega Project
ประเด็นตามกรอบประเทศ/
ระบบราง
กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. ผังเมือง
(ตําแหนงของพื้นที่
สถานีที่เหมาะสม)
2. สถาปตยกรรม
(รูปแบบอาคารที่เปน
ที่ตั้งสถานี เนนความ
เปนเอกลักษณ)

2. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
4. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
5. มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย
Management
1. สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร

การบริหารจัดการน้ํา

Aging Society

Digital Economy

1. GIS
(การใชสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรเพื่อการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับ
แหลงน้ํา/พื้นที่รองรับ
น้ํา ฯลฯ)

1. การศึกษาตลอด
ชีวิต (เนนวัยทํางาน
และผูส ูงอายุ)
2. การออกแบบ
ผลิตภัณฑ (อุปกรณที่
เหมาะสมกับผูสูงอายุ)
3. สถาปตยกรรม
(การออกแบบที่พัก
อาศัยและ
สภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับผูสูงอายุ)
4. สมุนไพร

1. เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบ (สื่อดิจิตอล)
2. การออกแบบ
ผลิตภัณฑ
3. การตลาด
(การสงเสริมการขาย)

หมายเหตุ : แตละกลุมสาขาจะตองนําเสนอจํานวนทุนอาจารยในการผลิตบุคลากรที่ตอบโจทยของประเทศ
ทั้ง 4 ดาน (ระบบราง การบริหารจัดการน้ํา Aging Society และ Digital Economy) พรอมทั้งศักยภาพ
ที่แตละมหาวิทยาลัยจะสามารถเชื่อมโยงใหเขากับประเด็นทั้ง 4 ดาน
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อ ทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอใหคณะวิชาที่ประสงคเขารวมโครงการแจงขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามกรอบของประเทศทั้ง 4 ดาน ไดแก ระบบราง การบริหารจัดการน้ํา Aging Society และ
Digital Economy ไปยังกองแผนงานเพื่อเสนอเปน Model ของกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และเสนอ
รัฐบาลพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 2.5.5

รายงานผลการเปลี่ยนบัญชีกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิชาเปนบัญชีของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะวิชา/หนวยงานไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในลักษณะโครงการพิเศษ และมี
เงินคงเหลือจากการดําเนินงานในบัญชีกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายให
คณะวิชา/หนวยงานเปลี่ยนชื่อบัญชีกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิชาเปนบัญชีของมหาวิทยาลัยศิลปากร
และที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ไดขอใหคณะวิชาเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็วเพื่อใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย นั้น
ในการนี้ สํานักงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินคงเหลือจาก
การดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงานที่มีการเรียนการสอนในลักษณะโครงการพิเศษ ซึ่งโอนเขาบัญชีกองทุน
สงเสริมและพัฒนาคณะวิชา จํานวน 15 คณะวิชา ดังนี้
1. คณะวิชาที่เปลี่ยนเปนบัญชีมหาวิทยาลัยศิลปากรเรียบรอยแลว จํานวน 10 คณะวิชา คือ
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
- คณะอักษรศาสตร
- คณะศึกษาศาสตร
- คณะวิทยาศาสตร
- คณะเภสัชศาสตร
- คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะดุริยางคศาสตร
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วิทยาลัยนานาชาติ
2. คณะวิชาที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 3 คณะวิชา คือ
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- คณะมัณฑนศิลป
- บัณฑิตวิทยาลัย
3. คณะวิชาที่ปดบัญชีกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิชาแลว จํานวน 1 คณะวิชา คือ
- คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
4. คณะวิชาที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 คณะวิชา คือ
- คณะโบราณคดี
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.6

การขอจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและ
การจั ด ประชุ มเพื่ อ เผยแพร น วั ต กรรม ภาคการศึ ก ษาปลาย ป การศึ กษา
2557 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2556 เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 ไดใหความเห็นชอบ
โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสงเสริมใหคณาจารยพัฒนา
วิ ธี การจั ดการเรี ย นการสอนให ทัน สมั ย สอดคล องกั บ โลกการเรี ย นรู ที่เ ปลี่ ย นแปลงไป และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
สามารถตอบสนองตอผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานของนักศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ตลอดจนใหอาจารย
สามารถแลกเปลี่ยน/เผยแพรวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสําเร็จซึ่งกันและกันระหวางสาขาวิชาที่มี
ความหลากหลายอย างยิ่ ง ในการประชุ ม อาจารย ป ระจํ า หลั กสู ต ร ซึ่ ง จะจั ด ขึ้ น ภายหลั งป ดภาคการศึ กษา
ปการศึกษา 2558 และมหาวิทยาลัยไดอนุมัติการโอนเงินจากโครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตําราและ
หนังสือเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยและศาสตราจารย จํานวน 500,000 บาท
(ห าแสนบาทถวน) ไปเบิ กจ ายในโครงการพั ฒนานวั ตกรรมการเรีย นการสอน สํ าหรั บภาคการศึ กษาปลาย
ปการศึกษา 2557 โดยสามารถจัดสรรทุนเพิ่มเติมได จํานวน 10 ทุน นั้น
เนื่องจากมีคณาจารยเสนอขอรับทุนดังกลาว จํานวน 16 โครงการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาและประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
ไดใหความเห็นชอบแลว แตมีงบประมาณที่ไดรับโอนมาไมเพียงพอ ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหคณาจารยพัฒนา
นวั ตกรรมด านการเรี ย นการสอน เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลการเรี ย นรู ของนั กศึ กษา กองบริ การ
การศึกษาจึงเสนอขอจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) จากงบประมาณเงินรับฝากที่เหลือจากการจัดการทดสอบ GAT/PAT ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) ที่มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการเปนศูนยสอบใหกับ
สทศ. (รับฝากที่นครปฐม) จํานวน 738,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถวน)
อนึ่ ง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบเพิ่ ม เติ ม ว า มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด
โครงการ เรื่อง แนวทางการเขียนโครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 และจัดการ
ประชุ ม พิ จ ารณาและประเมิ น โครงการนวั ต กรรมการเรี ย นการสอนเมื่ อ เดื อ นธั น วาคม 2557 โดยมี
รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย ณ ตะกั่วทุง เปนวิทยากรในโครงการ และเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกใน
การประชุมดังกลาว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ป ระชุมรั บทราบ ทั้ งนี้ ให ปรั บแกชื่ อโครงการเป น “โครงการพัฒ นานวัตกรรมการเรี ย น
การสอนและการจัดประชุมเพื่อเผยแพรนวัตกรรม ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557”
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว ฉบับป
พ.ศ. 2555

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะวิ ท ยาการจั ด การประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การจัดการการทองเที่ย ว ฉบั บ ป พ.ศ. 2555 โดยมีส าระในการปรับ ปรุ งแก ไขคื อ ขอเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ
อาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารยจิตศักดิ์ พุฒจร*
1. ผูชวยศาสตราจารยจิตศักดิ์ พุฒจร*
2. ผูชวยศาสตราจารยธนกฤต สังขเฉย*
2. ผูชวยศาสตราจารยธนกฤต สังขเฉย*
3. อาจารยปทมล อินทสุวรรณ
3. อาจารย ดร.อภิญญา อรุณนภาพร
4. อาจารยมนัสสินี บุญมีศรีสงา**
4. ผูชวยศาสตราจารยมนัสสินี บุญมีศรีสงา**
5. อาจารยนิธิกร มวงศรเขียว
5. อาจารยนิธิกร มวงศรเขียว
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ขอเปลี่ยนแปลงคํานําหนาชื่อจากเดิม อาจารย เปน ผูชวยศาสตราจารย
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
15/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการการทองเทีย่ ว ฉบับป พ.ศ. 2555 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีป ระสงค ขอปรับ ปรุงหลั กสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ชาสันสกฤต
ศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงการวัดผลการศึกษารายวิชา
336 555 การอานเอกสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสันสกฤตศึกษา ดังนี้
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1. หน า 15 เป น “หมายเหตุ **นักศึ กษาที่ ส อบผ านรายวิช า 336 555 การอานเอกสาร
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสันสกฤตศึกษา โดยไดผลการศึกษาไมต่ํากวา B มีสิทธิ์ไดรับการยกเวนไมตองสอบ
ภาษาตางประเทศ”
2. หนา 28 เปน “336 555 การอานเอกสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสันสกฤตศึกษา (English
Readings on Sanskrit Studies) 2(2-0-4)
การอานเอกสารด านสัน สกฤตศึกษาที่เ ขีย นเปน ภาษาอังกฤษ
Readings of English papers on Sanskrit Studies.”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
15/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตรปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป
พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤต
ศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงการวัดผลการศึกษารายวิชา
336 555 การอานเอกสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสันสกฤตศึกษา ดังนี้
1. หน า 13 เป น “หมายเหตุ **นักศึ กษาที่ ส อบผ านรายวิช า 336 555 การอานเอกสาร
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสันสกฤตศึกษา โดยไดผลการสอบไมต่ํากวา B มีสิทธิ์ไดรับการยกเวนไมตองสอบ
ภาษาตางประเทศ”
2. หนา 23 เปน “336 555 การอานเอกสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสันสกฤตศึกษา (English
Readings on Sanskrit Studies) 2(2-0-4)
การอานเอกสารด านสัน สกฤตศึกษาที่เ ขีย นเปน ภาษาอังกฤษ
Readings of English papers on Sanskrit Studies.”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
15/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะศึ ก ษาศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั กสู ตรศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
พัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.ลุยง วีระนาวิน*
1. อาจารย ดร.รัชฎาพร เกตานนท แนวแหงธรรม
2. รองศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย*
2. รองศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ*
4. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา
4. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา*
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร จันทรนําชู
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร จันทรนําชู
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
15/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.ลุยง วีระนาวิน*
1. อาจารย ดร.รัชฎาพร เกตานนท แนวแหงธรรม
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ*
3. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา*
3. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา*
4. รองศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย
4. รองศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย*
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร จันทรนําชู
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร จันทรนําชู
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่
15/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตรปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 36 รายวิชา
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2554 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3

การเปดหลักสูตรใหม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปดหลักสูตร
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 และชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ตั้งแตปการศึกษา
2548 เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็กที่มีอายุในชวง 3-7 ป ตามเกณฑการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเปนการเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และใหบริการชุมชนในฐานะของศูนยการศึกษาปฐมวัย นั้น
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเขา
เรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โดยกําหนดจํานวนรับเขาศึกษา ดังนี้
1. ระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 จํานวน 2 หองเรียน รวมจํานวน 50 คน
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2 หองเรียน รวมจํานวน 72 คน
2.1 รับจากนักเรียนของศูนยการศึกษาปฐมวัย จํานวน 52 คน
2.2 รับจากบุตรของบุคลากรและบุคลากรภายนอก จํานวน 20 คน
ทั้งนี้ ไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1
และชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
โครงการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การแตงตั้งคณะกรรมการประจําหอศิลป

สรุปเรื่อง
ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยการจั ด ระบบบริ ห ารงานและการจั ด ให มี
คณะกรรมการในหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2542 ขอ 8 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจําหอศิลป
ประกอบดวย
1. ผู อํานวยการ
ประธานกรรมการ
2. รองผู อํานวยการ
กรรมการ
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3. กรรมการซึ่งอธิ การบดี แต งตั้ งโดยการเสนอ
กรรมการ
ของผู อํานวยการ และได รั บ ความเห็ น ชอบ
จากที่ ป ระชุ มคณบดี จํานวนไม เ กิ น 3 คน
4. กรรมการซึ่ งอธิ การบดี แต งตั้ งโดยมติ
กรรมการ
ที่ ป ระชุ มคณบดี จํานวน 3 คน
5. เลขานุ การหอศิ ล ป
เลขานุ การ
เนื่องจากคณะกรรมการประจําหอศิลปตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1531/2554 ลงวันที่
5 ตุ ล าคม พ.ศ. 2554 ได ค รบวาระการดํ ารงตํ า แหน ง เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2556 ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก าร
บริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง หอศิลปจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําหอศิลป (ชุดใหม) โดยไดเ สนอรายชื่อกรรมการประจําหอศิล ปตามขอ 8 (3) ของขอบังคับ ดังกลาว
จํานวน 3 คน ดังนี้
1. ศาสตรเมธีนนทิวรรธน จันทนะผะลิน
2. อาจารยปญญา วิจินธนสาร
3. นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ให ค วามเห็ น ชอบการแต ง ตั้ งคณะกรรมการประจํ า หอศิ ล ป
ตามขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจัดระบบบริหารงานและการจัดใหมีคณะกรรมการใน
หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2542 โดยประกอบดวยผูด ํารงตําแหนงและมีรายชื่อ ดังตอไปนี้
1. ผูอํานวยการหอศิลป
ประธานกรรมการ
2. รองผูอํานวยการหอศิลป
กรรมการ
3. ศาสตรเมธีนนทิวรรธน จันทนะผะลิน
กรรมการ
4. อาจารยปญญา วิจินธนสาร
กรรมการ
5. นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน
กรรมการ
6. รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล
กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว
กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ ตรีตรง
กรรมการ
9. เลขานุการหอศิลป
เลขานุการ
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนและ
คาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รองอธิการบดีฝายบริหารขอถอนเรื่อง
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ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจา
สุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามที่ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ไดประทานเงินใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในวาระตางๆ เพื่อเปนทุนการศึกษาและนําไปใชจายในเรื่องตางๆ และมหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการ
จัดทําระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑการใชจา ยเงินที่ใชอยูในปจจุบัน จํานวน 4 ฉบับ คือ
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล
พ.ศ. 2549
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
3. ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว าด ว ย “ทุ น โบราณคดี ทัศ นาจรของคณะโบราณคดี ”
พ.ศ. 2524
4. ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยทุ น โบราณคดี ทั ศ นาจรของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
พ.ศ. 2549
เนื่องจากเงินคงเหลือในระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย “ทุนโบราณคดีทัศนาจรของ
คณะโบราณคดี” พ.ศ. 2524 และระเบียบมหาวิทยาลัย ศิลปากรวาดวยทุนโบราณคดีทัศนาจรของบัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ. 2549 มีจํานวนไมมากพอที่จะนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของกองทุนได ประกอบกับ
สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรใหรวมเงินจากทั้งสามกองทุน เขาเปนกองทุนเดีย ว
เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการกองทุน และควรปรับปรุงเงื่อนไขการใชจายเงินกองทุนใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยมอบหมายใหกองนิติการดําเนินการจัดทํา (ราง) ระเบียบกองทุนฉบับใหม
บัดนี้ กองนิติการไดดําเนิน การจัดทํา (ราง) ระเบีย บมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน
ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. .... เรียบรอยแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิล ปากรว าด วยกองทุ น ศาสตราจารย หม อมเจ า สุ ภั ทรดิ ศ ดิ ศกุ ล พ.ศ. .... โดยมอบหมายให กองนิ ติการ
ประสานงานกั บ รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวางแผนและพั ฒ นา และคณะโบราณคดี ในการพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล กอนนําเสนออธิการบดี
ลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
(ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพื่อประสานความรวมมื อ
ในการผลิ ตบั ณฑิ ต การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และการพั ฒ นาบุ คลากรที่ มีศั กยภาพและความเข ม แข็ ง
ทางวิชาการ รวมทั้งทักษะดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สนับสนุนการสรางองคความรูดานการวิจัยและวิชาการ
ดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหเปนที่ยอมรับและสามารถแขงขันไดในระดับทองถิ่น ภูมิภาค
และสากล
ในการนี้ กองนิ ติ การได พิจ ารณารายละเอี ย ดใน (ร า ง) บั น ทึ กข อ ตกลงความร ว มมื อทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรแลว มีสาระสําคัญดังนี้
1. เป น บั น ทึ ก ข อ ตกลงร ว มกั น ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร
2. มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา การพั ฒ นาระบบการศึ ก ษา
การพัฒนาบุคลากร การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการในระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ ใหมีศักยภาพและคุณภาพ ตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น ภูมิภาค และสากล
3. มีแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมความรวมมือ ดังนี้
3.1 การรวมมือกันพัฒนาอาจารยและบุคลากรใหมีคุณวุฒิและผลงานวิชาการที่สูงขึ้น
3.2 การรวมมือกันในการพัฒนาการฝกอบรมและการสัมมนาเกี่ยวกับดานวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.3 การรวมมือกันในการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย เพื่อผลิตผลงานตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
3.4 การสนับสนุนและใหความรวมมือจัดทํา พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาด านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหเป นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3.5 การแลกเปลี่ ย นความรู ดานการจั ดการเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ ด านวิ ศวกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสื่อการสอนในระบบ E-Learning และอื่นๆ
3.6 การรวมมือในการบริการวิชาการแกชุมชนดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.7 การสนับสนุนกิจกรรมระหวางอาจารย บุคลากร และนักศึกษา เพื่อการทํานุบํารุง
หรือสงเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และการบําเพ็ญประโยชนหรือการรักษาสิ่งแวดลอม
3.8 การสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู
3.9 ขอตกลงนี้จะไมผูกพันดานการเงินของอีกฝาย กรณีที่เกี่ยวของกับการเงิน สามารถ
เจรจาไดเปนรายกรณี
4. บันทึกขอตกลงนี้มีผลตั้งแตวันลงนามโดยผูแทนของทั้งสองสถาบัน มีกําหนดระยะเวลา
1 ป โดยอาจขยายระยะเวลาตอไปได
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อนึ่ง กองนิติการมีความเห็นวา ขอตกลงดังกลาวมีสาระสําคัญที่ไมขัดตอกฎหมายสามารถ
บังคับใชได หากคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองครบถวนตาม
เจตนารมณแหงความตกลงรวมมือก็สามารถดําเนินการลงนามบันทึกขอตกลงดังกลาวตอไปได
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และใหดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.2

(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Meisei University ประเทศญี่ปุน

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะอั ก ษรศาสตร ป ระสงค จ ะทํ า ข อ ตกลงความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ Meisei
University ประเทศญี่ปุน เพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานวิชาการ โดยกําหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหวางทั้ง 2 มหาวิทยาลัยทุกป เริ่มครั้งแรกในเดือนเมษายน 2558 สงนักศึกษาแลกเปลี่ยน จํานวน
4 คน ขอตกลงดังกลาวเป นขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี
ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันลงนาม
เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 ขอบเขต
ความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
กอนที่จะดําเนินการตอไป
ทั้ งนี้ ได ผ า นการเวี ย นขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการดํ าเนิ น งานด า นวิ เ ทศสั ม พั น ธ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558
อนึ่ง คณะอักษรศาสตรจะจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Meisei University ประเทศญี่ปุน ในลําดับตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Meisei University ประเทศญี่ปุน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.5.3

สภาคณาจารยเสนอขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหาร
งบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ไดใหความ
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายได
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแกไขรางที่เสนอตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
และมอบหมายใหนายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษาในการปรับแกไข
รางขอบังคับ แลวใหประกาศใชตอไป นั้น
เนื่ องจากสภาคณาจารย เ ห็ น ว า ที่ ป ระชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ไม ได ให ค วามเห็ น ชอบในการ
ใหอํานาจแกอธิการบดีโดยมติที่ประชุมคณบดี ในการกําหนดอัตราการจายเงินในขอ 30 ของขอบังคับดังกลาว
จึงไดเสนอขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายได
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยใหเพิ่มเติมขอความตอทายในขอ 30 เปนดังนี้
“ขอ 30 หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบที่
อธิการบดีโดยมติที่ประชุมคณบดีกําหนด และตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย”
ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร
อนึ่ง มหาวิทยาลัยไดเพิ่มเติมขอมูลหลักเกณฑในการเบิกจายเงินของสถาบันการศึกษาตางๆ
ประกอบการพิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า สภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2556
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ไดมีมติออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงบประมาณและ
การเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 เพื่อใชในการบริหารจัดการทั้งเงินรายไดและเงินโครงการ
พิ เ ศษ ซึ่ ง ข อ บั ง คั บ ดั ง กล า วได กํ า หนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การไว โ ดยชั ด เจน เช น การกํ า หนดอั ต รา
ค า ธรรมเนี ย ม การงบประมาณเงิ น รายได ต อ งนํ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ เรื่ อ งการจ า ยเงิ น
ขอบังคับกําหนดไวเกี่ยวกับหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินใหเปนตามระเบียบที่
อธิ ก ารบดี โ ดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณบดี กํา หนด ดั งนั้ น การที่ อธิ การบดี โ ดยมติ ที่ ประชุ มคณบดี ได ออกระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จึงเปนการดําเนินการ
โดยอาศัยอํานาจตามขอ 30 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน
สํ าหรั บ เงิ น รายได ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2556 ตามที่ ส ภามหาวิ ทยาลั ย ได มอบหมายอํ า นาจหน าที่ ไว ใ ห แล ว
และเห็นชอบใหเสนอขอมูลหลักเกณฑในการเบิกจายเงินของสถาบันการศึกษาตางๆ ประกอบการพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัยตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
ระบบการลงทะเบียนวิชาเรียน เพิ่ม-ถอน และชําระเงินออนไลน (PAY ON-LINE)

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายวิชาการแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษา
ลงทะเบียนวิชาเรียนดวยการชําระเงินออนไลน (PAY ON-LINE) และกองบริการการศึกษาไดจัดทําขั้นตอน
ระบบการลงทะเบี ย นวิ ช าเรี ย น เพิ่ ม -ถอน และชํ า ระเงิ น ออนไลน (PAY ON-LINE) ผ า นเว็ บ ไซต
http://reg.su.ac.th โดยใหใชบังคับกับการลงทะเบียนวิชาเรียนตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557
สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป นั้น
บัดนี้ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ไดลงทะเบียนวิชาเรียนแลว จํานวน 4,485 คน จากจํานวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 6,200 คน โดยมีนักศึกษาขอผอนผันการลงทะเบียนเรียนเปนจํานวนนอย
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อ ทราบ และขอขอบคุ ณ คณะวิ ช า/หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องที่ ได ร ว ม
ดําเนินการระบบดังกลาวใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2

เรื่องที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมเปนเจาภาพในการจัดการประชุมนานาชาติ ANGIS and CRMA
Bangkok Meeting 2015 ระหวางวันที่ 5-6 มกราคม 2558 ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อเปนเวทีในการ
นําเสนอผลงานการวิจัยของโครงการศึกษาความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และนักวิชาการนานาชาติดานประวัติศาสตรและโบราณคดี ซึ่งเปนการจัดการประชุมรวมกันระหวาง Asian
Network for GIS-Based Historical Studies (ANGIS) Japan และโครงการศึกษาความเชื่อมโยงทาง
วัฒนธรรมในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2. บัณฑิ ตวิ ทยาลั ย จัดพิ ธี ล งนามบั นทึ กข อตกลงความร ว มมื อทางวิ ช าการระหวางบั ณฑิ ต
วิทยาลัยกับ Center of Integrated Area Studies และ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto
University เมื่อวันจันทรที่ 5 มกราคม 2558 ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน เพื่อสราง
เครือขายดานการศึกษา วิจัย และพัฒนาบุคลากรของทัง้ สองสถาบันรวมกัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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การเปลี่ยนแปลงบัญชีผูใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

สรุปเรื่อง
ผูอํานวยการศู น ย คอมพิ ว เตอรแจ งให ที่ป ระชุ มทราบว า ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากรได มี
นโยบายในการปรับปรุงการใหบริการตางๆ บนระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย ทั้งดานโครงสราง
พื้นฐานของระบบเครื่องแมขาย และระบบเครือขาย เพื่อใหระบบโดยรวมมีประสิทธิภาพและความมั่นคงดีขึ้น
พรอมรองรับบริการตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการระบบ Cloud ใหสามารถ
ทํางานไดตามวัตถุประสงค นั้น
ศูนยคอมพิวเตอรไดดําเนินการดานตางๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่จะกระทบตอสมาชิก
ผูใชบริการ คือ การปรับปรุงระบบบัญชีผูใชงานใหเปนมาตรฐาน ดังนี้
1. การใชงาน Web Services
1.1 การใชงานในระบบใหมจะอยูบนพื้นฐานของการทํางานแบบ Single Sign On
คือการระบุตัวตนเพียงครั้งเดียว สามารถใชบริการที่มีลักษณะเปน Web Services ไดทุกบริการโดยไมตอง
Login ใหม
1.2 เมื่อผูใชงานระบุตัวตนผานระบบ Single Sign On ผานแลว จะถูกโอนยายการ
ทํางานไปยังหนา Web portal ซึ่งจะรวบรวมบริการตางๆ ที่ผูใชงานมีสิทธิ์และใชงานบอย ใหเลือกใชงาน
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูใชงาน
1.3 บริการ Web Services ตางๆ ไดแก
1.3.1 SU web services เชน SU mail, ระบบทะเบียนออนไลน, TQF online,
e-Document เปนตน
1.3.2 Google App for education (@silpakorn.edu) เชน Gmail, Google
doc, Google drive เปนตน
1.3.3 Microsoft Office 365 (@su.ac.th) เชน Outlook (SU mail), Office
suite, OneDrive เปนตน
2. การใชงาน Mail Services
2.1 ผูใชงานทุกคนจะมี email account สองชุด คือ “xxxxxxxx_x@silpakorn.edu”
ใชสําหรับ Gmail บนระบบ Google App for education และ “xxxxxxxx_x@su.ac.th” ใชสําหรับ
Outlook บนระบบ Microsoft Office 365 โดยมีจุดประสงคใหใช email account แบบแรก
(@silpakorn.edu) เพื่อเนนเรื่องการเรียนการสอนและการติดตอกับนักศึกษา สําหรับ email account
แบบหลัง (@su.ac.th) ซึ่งเปนชื่อระบบเดิมอยางเปนทางการของมหาวิทยาลัย เพื่อเนนใชงานดานบริหาร
จัดการหรือติดตอกับหนวยงานตางๆ
2.2 จดหมายในโดเมน (@su.ac.th) ขอมูล จดหมายในระบบบั ญชีเ ดิมจะยั งคงอยู และ
ศูนยคอมพิวเตอรจะมีระบบโอนยายขอมูลมายังระบบใหมสําหรับผูใชงานที่ตองการ โดยจะทําเปนตัวเลือกบน
SU Web portal
2.3 จดหมายที่จะเขามาใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนชื่อบัญชีเดิมหรือชื่อบัญชีใหม จะถูกสง
เขากลองจดหมายใหมทั้งหมด (Microsoft Outlook) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558
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2.4 ผูติดตอจากภายนอกยังสามารถใชชื่อบัญชีจดหมายเดิมในการสงจดหมายถึงผูใชงาน
ไดตามปกติ แตจดหมายที่ตอบกลับระบบจะใชชื่อบัญชีใหมเทานั้น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ป ระชุ มรั บ ทราบ ทั้ งนี้ หากคณะวิ ช าประสงค ขอบั ญชี ผู ใช งานให กับ อาจารย พิเศษ หรื อ
ลูกจางเหมาโครงการ ซึ่งไมใชบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถแจงขอมูลรายละเอียดของบุคคล
ดังกลาวไปยังศูนยคอมพิวเตอรเพื่อดําเนินการเพิ่มบัญชีผูใชงาน
อนึ่ง คณะวิชา/หนวยงานที่มีปญหาการใชงานขอใหแจงไปยังศูนยคอมพิวเตอรเพื่อรับทราบ
ปญหาและจะไดดําเนินการแกไขตอไป
ปดประชุมเวลา 12.00 น.
(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

