รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 17/2558
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย์
ผศ.ดาวลอย
อ.ปัญจพล
รศ.ดร.วศิน
ผศ.ดร.สมพิศ
อ.อามฤทธิ์
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ์
รศ.ดร.สืบสกุล
อ.ดาริห์
อ.ดร.ภวพล
รศ.ดร.เกษร
รศ.ดร.ปานใจ
ผศ.ฉัตรชัย
อ.ดร.ปรมพร
อ.ดร.ศักดิพันธ์
ผศ.ดร.อริศร์

ถาวรเวช
ลักษณบุญส่ง
อรรถลังรอง
กาญจนมณีเสถียร
เหล่าพูนพัฒน์
อิงคพัฒนากุล
ขัตติยพิกุล
ชูสุวรรณ
ด่านกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
อยู่ยืนยง
บรรณวิทยกิจ
คงชุม
จันทร์ศิริ
ธารทัศนวงศ์
เผ่าทองจีน
ศิริกุลชยานนท์
ตันวิมลรัตน์
เทียนประเสริฐ

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการหอศิลป์
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1. รศ.ดร.คณิต
2. รศ.วัฒนา
3. ผศ.ดร.วีรวัฒน์

เขียววิชัย
เกาศัลย์
อินทรพร

4. อ.ดร.บารุง
5. ศ.ดร.พรศักดิ์

ชานาญเรือ
ศรีอมรศักดิ์

6. ผศ.ดร.ปาเจรา

พัฒนถาบุตร

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย รักษาราชการแทน
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รักษาราชการแทน
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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7. อ.มานพ
8. รศ.ดร.บุญศรี

เอี่ยมสะอาด
จงเสรีจิตต์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธานสภาคณาจารย์

คุณคาชู
วิรุฬห์ชาตะพันธ์
ยางกลาง
เกิดแสง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

อ.ดร.นนท์
อ.นภดล
อ.ดร.พีรพัฒน์
อ.ดร.สุภาพ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน์

แสงฉัตรแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี

โกอุดมวิทย์
นิพัทธ์สุขกิจ
นันทานิช
ศิริวงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.

ศ.ถาวร
ผศ.ดร.วรางคณา
รศ.ดร.จุไรรัตน์
รศ.ดร.พิทักษ์

ลาป่วย
ติดราชการ
ลากิจไปต่างประเทศ
ติดราชการ

เปิดประชุมเวลา 10.15 น.
เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังนี
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 16/2558
เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
ครังที่ 16/2558 เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จานวน 2 เรื่อง ดังนี
1. มหาวิทยาลัยกาหนดจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจาปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 14-15
กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากรทัง 3 วิทยาเขต ดังนี
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วันที่ 14 กันยายน 2558
- ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 15 กันยายน 2558
- ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร
- ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ทังนี มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดวันที่ 15 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงปาฐกถา
ศิลป์ พีระศรี หัวข้อ “สุภาพบุรุษจากฟลอเรนซ์ สู่กลิ่นสีแดนหิมวันต์” การเสวนา หัวข้อ “72 ปี มหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับวังถนนหน้าพระลาน” การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ การมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สัน
ครังที่ 3 กิจกรรมการแสดงของนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมใน
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
2. ส านั กงานตรวจสอบภายในได้ จัดทาคู่มือขันตอนการบริห ารจัดการเงินทดรองราชการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้คณะวิชา/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเงินทดรองราชการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบด้านวิชาการ
ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังนี
1. คณะดุ ริ ย างคศาสตร์ ป ระสงค์ ข อแก้ ไ ขค่ า ระดั บ ผลการศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาปลาย
ปีการศึกษา 2557 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการให้คะแนนและค่าระดับคะแนนผลการศึกษา ซึ่งได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการคณะดุริยางคศาสตร์ ครังที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
จานวน 3 รายวิชา คือ
1.1 รายวิชา 661 102 Theory and Analysis II กลุ่ม 3 ของนักศึกษาจานวน 1 ราย
1.2 รายวิชา 664 242 Commercial Music Marketing กลุ่ม 0 ของนักศึกษาจานวน 1 ราย
1.3 รายวิชา 664 274 Photography for Music กลุ่ม 0 ของนักศึกษาจานวน 1 ราย
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 600 102-55 ภาษาอังกฤษเทคนิค
สาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่ม 2 ของนักศึกษาจานวน 1 ราย เนื่องจากนักศึกษาลาป่วยจึงขาดสอบ
ปลายภาค ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
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อุตสาหกรรมและที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารคณะวิ ศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครังที่
7/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
3. คณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2557 จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ กลุ่ม 1201 ของนักศึกษาจานวน
9 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งรายงานผิดที่ของนักศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจาคณะวิทยาการจัดการครังที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
4. คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
2557 จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 432 205-54 ศิลปะยุคโบราณโดยปริทรรศน์ ของนักศึกษาจานวน 2
ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกผลการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะอักษรศาสตร์ครังที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะดุริยางคศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ และคณะอักษรศาสตร์แล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
การบอกรับบริการเครื่องมือ SciVal

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครังที่ 14/2558 เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ได้รับทราบ
เรื่องฐานข้อมูล SCOPUS ซึ่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะรวบรวมข้อมูลและหารือกับอธิการบดีอีกครัง
เพื่ อให้ มหาวิท ยาลั ย พิ จ ารณาสนั บ สนุ น ค่ าใช้ จ่า ย 1 ปี แ รก โดยในระยะแรกจะทดลองใช้ งานฐานข้อ มู ล
SCOPUS เป็นเวลา 1 ปี และจะทาการประเมินผลหลังการใช้งาน ซึ่งภายหลังจากนันขอให้คณะวิชาพิจารณา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในดาเนินการดังกล่าว นัน
ในการนี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ สรุปผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลได้ว่า
การใช้บริการเครื่องมือ SciVal ของบริษัท Elsevier ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล SCOPUS
จะได้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุมงานวิจัย และสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาและขับเคลื่อนด้านอันดับของ
มหาวิทยาลัย (University Rankings) มากกว่าการใช้บริการฐานข้อมูล SCOPUS โดยมีค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกัน
การใช้งานฐานข้อมูล SCOPUS ในส่ วนของงานวิจัยยังสามารถทดแทนได้ ด้ว ย Web of Science
ซึ่งมหาวิทยาลั ย สามารถเข้าถึงได้โ ดยผ่ านการบอกรับ บริการจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ดังนั น ผู้ช่ว ยอธิการบดีฝ่ ายวิชาการจึงได้มีข้อเสนอแนะให้ มหาวิทยาลัยดาเนินการบอกรับบริการ
เครื่องมือ SciVal แทนการบอกรับฐานข้อมูล SCOPUS พร้อมทังประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งานแก่คณะวิชา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทังนี จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Web of Science และ
เครื่องมือ SciVal แก่คณะวิชา พร้อมทังสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Rankings) ของแต่ละ
คณะวิชา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาอันดับมหาวิทยาลัย (Rankings) โดย
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาตัวชีวัดอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมและเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาผลการ
จัดอันดับให้สูงขึน
ทังนี มอบหมายให้ ผู้ ช่ว ยอธิการบดีฝ่ ายวิช าการพิจารณาปรับปรุงการจัดทาบทคัดย่อ ของ
บทความทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นภาษาอังกฤษมากขึน และผลักดันให้วารสารของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีโอกาสเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS พร้อมทังเผยแพร่บทความดังกล่าวไปยังวงวิชาการอย่างกว้างขวาง
เพือ่ เป็นการพัฒนาอันดับของมหาวิทยาลัยศิลปากรใน QS Rankings
ระเบียบวาระที่ 2.5.2

แนวทางการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2558-2560

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึ กษา 2557 ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 ฉบั บ ลงวัน ที่ 9 ธัน วาคม พ.ศ. 2557 และที่ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย (ทปอ.) และ
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐได้แต่งตังคณะทางานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(CUPT QA) โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัย
สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย น าร่ อ งการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ พั ฒ นาขึ น
โดยคณะทางานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (CUPT QA) นัน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนในการปฏิ บั ติ ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ศิ ล ปากรจึ ง ได้ ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
2558-2560 ทังในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย โดยคานึงถึงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทังนี สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดทาและเผยแพร่ “คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557” ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึก ษาภายในระดั บ อุ ด มศึก ษา พ.ศ. 2557 ฉบั บ ลงวั น ที่ 9 ธั น วาคม พ.ศ. 2557 ก าหนดให้ ส ถาบั น
อุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาแนกเป็น 3 ระดับ คือระดับหลักสูตร
ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน โดย สกอ. จะดาเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครัง/3 ปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั งเปิดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 พร้อมนีได้แนบตารางเปรียบเทียบ
ระบบการประเมินของ สกอ. และ ทปอ.
ทังนี ศูนย์คอมพิวเตอร์อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลร่วมกับสานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ป ระโยชน์ ในการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริห ารงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย
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อนึ่ ง รองอธิการบดีฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557 ของคณะวิชา/หน่วยงาน
ที่เทียบเท่าคณะวิชา (14 คณะวิชา และ 1 หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะวิชา) ในเบืองต้นว่า ผลการประเมินของ
บางคณะวิ ช า/หน่ ว ยงานที่ เ ที ย บเท่ า คณะวิ ช ายั ง ไม่ ผ่ า นการประเมิ น ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ พ บปั ญ หาในด้ า นการ
ดาเนินการเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติและจานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทังนี ที่ประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะวิชาอย่างใกล้ชิด และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบปัญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิล ปากร พร้อมทังพิจารณา
เกี่ยวกับมาตรฐานของผู้ตรวจประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 2.5.3

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุนในวงเงินที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

สรุปเรื่อง
ตามที่สานักงบประมาณได้เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยแจ้งแบบแสดงรายการงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาล : งบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ในวงเงินที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ ดาเนินการลงนามในสัญญาและ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 โดยให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามรับรอง นัน
ในการนี มหาวิทยาลัยได้ยืนยันงบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
รวมทังสิน 79 รายการ จานวน 21,519,700 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ทั งนี รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผนและพั ฒ นาแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเพิ่ ม เติ ม ว่ า ส านั ก
งบประมาณได้ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุนในวงเงินที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท เพิ่มเติม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะวิชา/หน่วยงานเร่งดาเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ของรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุนในวงเงินที่
ไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงินที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จทันระยะเวลาที่กาหนด
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
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ฉบับปี พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค์ ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุง
แก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์*
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์*
2. อาจารย์ ดร.สุวัฒนา พฤกษะศรี*
2. อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ รังกุพันธุ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์
4. อาจารย์ ดร.วนิดา วัฒนการุณ
4. อาจารย์ ดร.วนิดา วัฒนการุณ*
5. อาจารย์จุนธนี วีรเจตบดีธัช
5. อาจารย์จุนธนี วีรเจตบดีธัช
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใช้ตังแต่เดือนมิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครังที่
11/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครังนีไม่ก ระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2555 และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การเปิดหลักสูตรใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรม
ที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ด้ว ยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้เสนอหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) โดยกาหนด
เปิ ด สอนตั งแต่ ภ าคการศึก ษาปลาย ปี ก ารศึ ก ษา 2558 เป็ น ต้ นไป และก าหนดรั บ นั ก ศึ กษาปี ล ะ 10 คน
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครังที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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หลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทังนี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีว วิทยาศาสตร์ เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่ งยื น (หลั กสูตรนานาชาติ/หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) และให้ นาเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.2

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) โดยกาหนดเปิดสอน
ตั งแต่ ภ าคการศึ ก ษาปลาย ปี ก ารศึ ก ษา 2558 เป็ น ต้ น ไป และก าหนดรั บ นั ก ศึ ก ษาปี ล ะ 20 คน
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครังที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทังนี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) และให้นาเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.4

การปิดหลักสูตร
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดาเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ
โครงการสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
และปริญญาบัณฑิตในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้วิทยาลัยนานาชาติดาเนินโครงการสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือก
นั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ในระบบรั บ ตรง ตั งแต่ ปี ก ารศึ ก ษา 254 6
เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ นัน
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ในการนี วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ดาเนินโครงการสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิตในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559 จานวน 5 หลักสูตร ดังนี
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (BFA-DCD)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช าการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสั นทนาการ
(BBA-ELM)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (แผน ก.)
(MBA-HTM)
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (MBA-IB)
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (PhD-IB)
ทังนี ได้กาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิตในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559 และให้นาเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.2

โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการเพชรสนามจันทร์
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
(โครงการรับตรง)

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะวิ ท ยาศาสตร์ ป ระสงค์ จ ะด าเนิ น โครงการสอบคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาตาม
โครงการเพชรสนามจันทร์ ระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิล ปากร ปีการศึกษา 2559
(โครงการรับตรง) เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจ มีทักษะในทางคณิตศาสตร์
และวิ ท ยาศาสตร์ และสามารถเรี ย นได้ ดี มีโ อกาสเข้ าศึ ก ษาในคณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร
อีกทังเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ กาหนดรับ
นักศึกษาทังสินจานวน 50 คน แบ่งเป็นสาขาวิชาละ 5 คน จานวน 10 สาขาวิชา ดังนี
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. สาขาวิชาฟิสิกส์
3. สาขาวิชาเคมี
4. สาขาวิชาสถิติ
5. สาขาวิชาชีววิทยา
6. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ในการนี เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการเพชรสนามจันทร์ ระดับปริญญาตรี
คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ปี การศึก ษา 2559 (โครงการรับ ตรง) และพิ จ ารณาให้ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ สามารถแต่งตังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ฝ่ายต่างๆ ในการดาเนินงานได้ตามความเหมาะสม
ทังนี โครงการดังกล่าวได้กาหนดเงื่อนไขในการให้ทุนการศึกษา จานวน 2 ประเภท ดังนี
ทุนประเภทที่ 1
- ค่ า หน่ ว ยกิ ต และค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตามที่ จ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เกิ น 19,000 บาท/
ภาคการศึกษา (ไม่เกิน 4 ปี) สาหรับนักศึกษาชันปีที่ 1 จะได้รับค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวปีละ 48,000 บาท (ไม่เกิน 4 ปี)
ทุนประเภทที่ 2
- ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะปีที่ 1 ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิ น 19,000
บาท/ภาคการศึกษา และได้รับค่าขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วย
- ทุนการศึกษาปีละ 26,000 บาท ในปีที่ 2 หรือ 3 หรือ 4 (การให้ทุนอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ
ทุนและคะแนนเฉลี่ยสะสม)
อนึ่ง ได้กาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ ให้ ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลื อกนักศึกษาเข้าศึกษาตาม
โครงการเพชรสนามจั นทร์ ระดับ ปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิล ปากร ปีการศึกษา 2559
(โครงการรับตรง) และให้นาเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.3

โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (โครงการรับตรง)

สรุปเรื่อง
ด้ ว ยคณะวิ ท ยาศาสตร์ ป ระสงค์ จ ะด าเนิ น โครงการสอบคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาตาม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (โครงการรับตรง) เพื่อผลิตผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับการศึกษา วิจัย ประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ อีกทังเพื่อเป็นการเพิ่มจานวนบุคลากรในสายคณิตศาสตร์
และวิ ท ยาศาสตร์ และเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นที่ ส นใจได้ ศึ ก ษาด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ใ น
ระดับอุดมศึกษามากขึน กาหนดรับนักศึกษาทังสิน จานวน 9 คน แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา ดังนี
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1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. สาขาวิชาชีววิทยา
3. สาขาวิชาเคมี
4. สาขาวิชาฟิสิกส์
ในการนี เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559 (โครงการรับตรง) และพิจารณาให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สามารถแต่งตังคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ คณะทางาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ในการดาเนินงานได้ตามความเหมาะสม
ทังนี โครงการสอบคัดเลือกดังกล่าวได้กาหนดเงื่อนไขและข้อผูกพันสาหรับผู้รับทุน ดังนี
1. ไม่สมัครสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใดทังในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ได้
รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะอนุ ก รรมการพัฒ นาและส่ งเสริม ผู้ มี ความสามารถพิเ ศษทางวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา มิฉะนันจะถูกถอนสิทธิ์จากการรับเข้าศึกษาตามโครงการ พสวท. และจะถูกแจ้งชื่อ
เพื่อไม่ให้ได้รับการพิจารณาในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันนันๆ เว้นแต่ได้ขอลาออกจากโครงการ
พสวท. เป็นลายลักษณ์อักษร
2. มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ป ระกาศไว้ และต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
ในปีการศึกษา 2558
3. ต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโ ปรแกรมเสริ ม และกิ จ กรรมพิ เ ศษที่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึนสาหรับนักศึกษาโครงการ พสวท. อย่างสม่าเสมอ
4. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการ พสวท. กาหนด ดังนี
4.1 นักศึกษาในโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรีต้องมีผลการเรียนดี โดยต้องได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมในแต่ละชันปี และคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมจนจบการศึกษาในชันปีที่ 4 ไม่ต่ากว่า 3.00 เมื่อสาเร็จ
การศึกษาแล้วจะได้รับ ทุนสนั บสนุน ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก และมีทุนสาหรับผู้ มี
ความรู้ความสามารถสูงเพื่อให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ
4.2 นักศึกษาโครงการ พสวท. เมื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
จะต้อ งปฏิ บั ติง านตอบแทนทุ น โดยให้ ปฏิ บัติง านวิ จัยและพั ฒ นาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใ น
หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือปฏิบัติงานในตาแหน่งอาจารย์และนักวิจั ย ระยะเวลาของการตอบแทน
ทุน 1 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ และ 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับ ทุนการศึกษาใน
ต่า งประเทศ ทั งนี นั บ เวลาตอบแทนทุ น การศึ กษาตั งแต่ ก ารศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีขึ นไป และหากต้ อ ง
ปฏิบัติงานตอบแทนทุนมากกว่า 10 ปี กาหนดให้ปฏิบัติงานตอบแทนทุนเพียง 10 ปี หากผิดสัญญาจะต้อง
จ่ายคืนเงินทุนการศึกษาจานวน 2 เท่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ
อนึ่ง ได้กาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ ให้ ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลื อกนักศึกษาเข้าศึกษาตาม
โครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (โครงการรับตรง) และให้นาเสนออธิการบดีพิจารณา
อนุมัติโครงการต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา

สรุปเรื่อง
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา
ที่จะเกษียณอายุราชการ จานวน 2 ราย ดังนี
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์
ในการนี สานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการ
ดาเนินการเลือกตังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา เพื่อทาหน้าที่ดาเนินการเลือกตัง
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา แทนกรรมการที่จะเกษียณอายุราชการ
จานวน 2 ตาแหน่ง
ทังนี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตัง หลักเกณฑ์
และวิ ธีก ารเลื อ กตังกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทคณาจารย์ ป ระจ า พ.ศ. 2531 ข้ อ 4 ก าหนดให้
อธิการบดีแต่งตังคณะกรรมการดาเนิ นการเลื อกตังกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ประเภทคณาจารย์ประจา
ขึนคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์ เป็นประธาน ผู้แทนคณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก ศูนย์
และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจานวนหน่วยงานละหนึ่งคน และผู้แทนสานักงาน
อธิการบดีสองคนเป็นกรรมการ โดยในส่วนของสถาบัน สานัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะต้องเป็นหน่วยงานที่มีคณาจารย์ประจาสังกัดเท่านัน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็น ชอบให้แต่งตังคณะกรรมการดาเนินการเลือกตังกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา โดยประกอบด้วยผู้ดารงตาแหน่งและมีรายชื่อต่อไปนี
1. ประธานสภาคณาจารย์
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.ธนะ จีระพิวัฒน์
กรรมการ
4. อาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา
กรรมการ
5. อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์
กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
กรรมการ
11. อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ
กรรมการ
12. อาจารย์วัชราภรณ์ รวมธรรม
กรรมการ
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13. อาจารย์วิสวัส ทองธีรภาพ
14. อาจารย์นฤชร สังขจันทร์
15. อาจารย์ ดร.สุดาวดี จันทร์ภิวัฒน์
16. ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
17. นางวราภรณ์ ฉัตรวงศ์พันธ์
18. นางสาวศิริพร ภัคโภไคย
และให้นาเสนออธิการบดีลงนามในคาสั่งแต่งตังต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

(ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ /ข้อบังคับ
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า
สุภัทรดิศ ดิศกุล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครังที่ 15/2558 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ได้มอบหมายให้
กองนิติการจัดทา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. 2558 ตามที่ ค ณะกรรมการกองทุ น ศาสตราจารย์ หม่ อ มเจ้ า สุ ภั ท รดิ ศ ดิ ศ กุ ล เสนอ
และเพิ่มเติมข้อความให้ครอบคลุมเกี่ยวกั บการให้คณะกรรมการกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ
ดิศกุล เป็นผู้พิจารณาการมอบทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยกองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ. 2558 รวมถึงพิจารณาระเบียบดังกล่าวให้มีผลใช้
บั ง คับ ส าหรั บ การมอบทุน การศึก ษา ประจ าปี พ.ศ. 2558 แล้ ว ให้ เ สนอที่ ป ระชุม คณบดีพิ จ ารณาอี กครั ง
ก่อนนาเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป นัน
ในการนี กองนิติการได้จัดทา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน ศาสตราจารย์
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
กองทุน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ า สุ ภั ทรดิศ ดิศกุล (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... และให้ นาเสนออธิการบดีล งนาม
ประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเรียนของ
นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00

สรุปเรื่อง
ด้วยกองบริการการศึกษาได้เห็นสมควรให้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนวิชาเรียน
ของนั กศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ ย สะสมต่ากว่า 2.00 เพื่อให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยศิล ปากร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 และเพื่อให้นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00
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ลงทะเบียนวิชาเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้นักศึกษาดังกล่าวไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการก่อน
การลงทะเบียนวิชาเรียนทุกครัง เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้ความเห็นชอบก่อนการลงทะเบียนวิชาเรียน
ในการนี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 โดยเริ่มใช้ตังแต่
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
การลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 และให้นาเสนออธิการบดี
ลงนามประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.3

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครังที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2558 ได้ให้ ความเห็ นชอบการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลั กสู ตรนานาชาติ
โครงการพิเศษ ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ นัน
ในการนี บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา หลั กสู ตรนานาชาติ โครงการพิเศษ โดยผ่ านการพิจารณาจาก
กองนิติการแล้ว พร้อมทังได้แนบหลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ
และตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บในปัจจุบันและที่กาหนดเพิ่มเติม
ทังนี ตามมติที่ประชุมคณบดีครังที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีข้ อเสนอแนะ
สาหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การบริหารงบประมาณและการเงินสาหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยขอให้คณะวิชาที่ประสงค์
จะปรั บ อัต ราค่ าธรรมเนี ย มการศึกษาเตรี ยมข้ อมูล /เหตุผ ลส าหรับการปรั บอัต ราค่ าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อชีแจงต่อสภามหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
โดยมอบหมายให้บั ณฑิตวิทยาลั ยหารื อกับกองนิติการเกี่ยวกับ อัตราค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายของนักศึกษา
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาในวิทยาลัยนานาชาติ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3.4

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทน
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในลักษณะอื่นๆ ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์

สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ป ระชุ มคณบดี ครั งที่ 21/2557 เมื่อ วัน อังคารที่ 28 ตุล าคม 2557 ได้รั บทราบ
รูปแบบการจัดทาประกาศกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จานวน 2 รูปแบบ โดยให้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของ
แต่ละคณะวิชาต่อไป นัน
ในการนี คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในลักษณะอื่นๆ ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ ตามข้อ 13 ของ
ระเบียบดังกล่าว ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กาหนดอัต ราค่า ตอบแทนที่ เกี่ย วข้องกับการเรี ยนการสอนในลั กษณะอื่น ๆ ในส่ ว นของคณะเภสั ช ศาสตร์
และให้นาเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1
ระเบียบวาระที่ 4.4.1.1

วาระลับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.1.2

การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.1.3

การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา
วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
การเบิกจ่ายเงินกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์

สรุปเรื่อง
ด้วยกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจั นทร์ สานักงานอธิการบดี
แจ้งว่า รถยนต์ตู้คันหมายเลขทะเบียน นค 2119 นครปฐม ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี นายสันติ วงศ์อารีย์
ลูก จ้า งประจา ตาแหน่ง พนัก งานขับ รถยนต์เ ป็น ผู้ค วบคุม รถ ได้ขับ ขี่ร ถยนต์คัน ดัง กล่า วไปราชการกับ
กองกิจการนักศึกษาตามที่ได้รับ มอบหมายจากผู้ บังคับบัญชา ระหว่างการปฏิบัติงาน นายสันติ วงศ์อารีย์
ได้ขับรถเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน กษจ 767 กาฬสินธุ์ เป็นเหตุให้ นางกงใจ สารบุตร
ผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ เด็ ก ชายปุ ณ ยวี ร์ ปั จ จิ ม เพ็ ช ร ผู้ โ ดยสารรถจั ก รยานยนต์ เ สี ย ชี วิ ต
และรถยนต์ตู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับความเสียหาย เหตุเกิดที่ถนนสายกาฬสินธุ์ - สมเด็จ บริเวณทาง
โค้ง ก่อ นถึง บ้ านแก่งนาขาม ตาบลนาจารย์ อาเภอเมืองกาฬสิ นธุ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
2557
อุบัติเหตุดังกล่าว นายสันติ วงศ์อารีย์ ยอมรับว่าเป็นผู้ขับรถยนต์ตู้ของมหาวิทยาลัยเฉี่ยวชนกับ
รถจักรยานยนต์คัน ดังกล่ าว และมีความประสงค์ขอความช่วยเหลือจากกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์
ซึ่งค่าเสียหายจากอุบัติเหตุครังนีรวมเป็นเงินจานวน 377,150 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี
1. ค่าเสียหายและค่าทดแทนในส่วนของ นางกงใจ สารบุตร ผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวน 50,000 บาท
2. ค่าเสียหายและค่าทดแทนในส่วนของ เด็กชายปุณยวีร์ ปัจจิมเพ็ชร ผู้เสียชีวิต จานวน
300,000 บาท
3. ค่าเสียหายในส่วนของรถยนต์ต้ขู องมหาวิทยาลัย จานวน 27,150 บาท
จากกรณี ดั ง กล่ า วเป็ น ผลสื บเนื่ อ งมาจากอุ บั ติ เหตุ ที่ เ กิด ขึ นจากการกระทาของพนั ก งาน
ขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย และเป็นกรณีที่สามารถพิจารณาได้ตามความในข้อ 8 ของระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการกองทุน
ประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์สามารถพิจารณาได้เฉพาะกรณีค่าเสียหายในส่วนของรถยนต์ของมหาวิทยาลั ย
จานวน 27,150 บาท เท่านัน และกรณีนี นายสันติ วงศ์อารีย์ ได้ยินยอมรับผิดชอบในค่าเสียหาย จานวน
10,000 บาทแรก แล้ว
สาหรับค่าเสียหายและค่าทดแทนในส่วนของ นางกงใจ สารบุตร ผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวน
50,000 บาท และค่าเสียหายและค่าทดแทนในส่วนของ เด็กชายปุณยวีร์ ปัจจิมเพ็ชร ผู้เสียชีวิต จานวน
300,000 บาท คณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในอานาจการ
พิจารณาของที่ประชุมคณบดีตามข้อ 8.1 ข้อ 8.2 ข้อ 8.4.1 ข้อ 8.4.2.1 และข้อ 9 ของระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากค่าทดแทน
ค่ารักษาพยาบาลราย นางกงใจ สารบุตร เกิน 5,000 บาท และค่าทดแทนกรณีเสียชีวิ ตราย เด็กชายปุณยวีร์
ปัจจิมเพ็ชร เกิน 50,000 บาท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึน นายสันติ วงศ์อารีย์ ควรมีส่วนร่วม
ในความเสียหายที่เกิดขึนด้วย จึงมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือแก่ นายสันติ วงศ์อารีย์ เป็นจานวนเงินทังสิน
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์
ส่วนความเสียหายอีกจานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) นัน หากนายสันติ วงศ์อารีย์
มีความประสงค์จะขอกู้ยืมจากกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ ที่ประชุมเห็นชอบเป็นหลักการว่า นายสันติ
วงศ์อารี ย์ สามารถกู้ยื มเงินจากกองทุน ประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ จานวนไม่เกิน 50,000 บาท (ห้ าหมื่น
บาทถ้วน) ได้โดยไม่คิดดอกเบีย
ระเบียบวาระที่ 4.5.2

การใช้งบประมาณกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)

สรุปเรื่อง
ด้วยกองคลังได้สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. งบประมาณที่ได้รับทังสิน จานวน 103,374,762.88 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามแสนเจ็ด
หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)
2. รายจ่าย จานวน 20,096,825.08 บาท (ยี่สิบล้านเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท
แปดสตางค์)
3. คงเหลือ จานวน 83,277,937.80 บาท (แปดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
สามสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ตามที่
กองคลังเสนอ
ทังนี ขอให้คณบดีคณะวิชาแจ้งให้บุคลากรเร่งทาผลงานทางวิชาการ โดยใช้งบประมาณจาก
กองทุ น ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง คณะวิ ช าสามารถขอค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ การท าวิ จั ย /ผลงานทางวิ ช าการได้ ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

(ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Lucerne University of Applied Sciences and Art สมาพันธรัฐสวิส

สรุปเรื่อง
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์จะทาข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ Lucerne University of Applied Sciences and Art สมาพันธรัฐสวิส เพื่อประโยชน์ในด้าน
การศึกษา วิจัย และขยายโอกาสทางการศึกษา ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของ
ผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี ระดับผู้ลงนามของ Lucerne University of Applied
Sciences and Art สมาพันธรัฐสวิส คือ คณบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี
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เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ดังนัน
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสาคัญข้อ 6 ขอบเขต
ความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ก่อนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะดาเนินการต่อไป
ทังนี ได้ผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มี มติ ให้ ความเห็ น ชอบ (ร่ าง) ข้ อตกลงความร่ ว มมื อทางวิช าการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Lucerne University of Applied Sciences and Art สมาพันธรัฐสวิส
และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ทังนี ขอให้คณะวิชาที่ มีความประสงค์จะต่อสัญญาข้อตกลงความร่วมมือทางวิช าการระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับ กิจกรรมความร่วมมือและความโดดเด่นในด้านต่างๆ ของสถาบันที่มหาวิทยาลัยจะทา
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการให้ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4.5.4

การขอเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารธนาลงกรณ์จาก บริษัท เจ เอ เรียลตี้ จากัด
สาหรับจัดการเรียนการสอนของคณะมัณฑนศิลป์เป็นการชั่วคราว

สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะมั ณฑนศิ ล ป์ อยู่ ระหว่ างการปรับ ปรุ งพื นที่ ตามนโยบายปรับ ปรุ งมหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร วังท่าพระ ในโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ทาให้คณะมัณฑนศิลป์ได้จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นัน
เนื่องจากคณะมัณฑนศิลป์มีความจาเป็นในการจัดสถานที่เรียน ณ กรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม
เป็นการชั่วคราวสาหรับรายวิชาบรรยายบางรายวิชา เพื่อความสะดวกในการดาเนินงานและบริหารจัดการ
หลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์จึงประสงค์ขอเช่าพืนที่บางส่วนของอาคารธนาลงกรณ์จาก บริษัท เจ เอ เรียลตี
จากัด สาหรับจัดการเรียนการสอนวิชาบรรยายบางรายวิชาเป็นการชั่วคราว จนกว่าการปรับปรุงพืนที่ของ
คณะมัณฑนศิลป์จะแล้วเสร็จ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเช่าพืนที่และค่าสาธารณูปโภคจากเงินกองทุนส่งเสริม
การศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะมัณฑนศิลป์ ครังที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ทังนี กองนิติการให้ความเห็นว่า เนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวเป็นการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตังของสถาบั น อุดมศึกษาของรั ฐ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิก ารว่า ด้ว ยการจั ดการศึกษานอก
สถานที่ตังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นอานาจของสภามหาวิทยาลัยในการอนุญาตให้มีการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตัง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการขอเช่าพืนที่บางส่วนของอาคารธนาลงกรณ์
จาก บริษัท เจ เอ เรียลตี จากัด สาหรับจัดการเรียนการสอนของคณะมัณฑนศิลป์เป็นการชั่วคราว ตามที่
คณะมัณฑนศิลป์เสนอ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.5

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ตามที่ สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินการประมวลผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานจาก
กระทรวงต้นสังกัด ผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ
CHE QA Online และผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพตัวชีวัดตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นัน
สานักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารั บรองการปฏิบัติร าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรมีผ ล
คะแนนรวม 4.1417 ทังนี ได้แนบตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555-2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามที่สานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.5.6

การจัดกิจกรรมการรณรงค์คัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้าเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558

สรุปเรื่อง
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่นา
เจ้าพระยา เพื่อให้เป็นพืนที่สาธารณะริมนา และภูมิสัญลักษณ์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าว
เป็นการก่อสร้างถนนเลียบริมฝั่งแม่นาเจ้าพระยา ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ มีเสาตอม่อ
ปักลงในแม่นา เริ่มต้นจากสะพานพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ขนานตลอดไปเลียบแม่นาเจ้าพระยา สินสุดที่
สะพานพระราม 3 กรุง เทพมหานคร เป็นระยะทางตามลานาประมาณ 25 กิโลเมตร หรือระยะทางก่อสร้าง
สองฝั่งแม่นารวม 50 กิโลเมตร นัน
ด้ ว ยรู ป แบบโครงสร้ า งของโครงการดั ง กล่ า ว คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มี ค วามเห็ น ว่ า
โครงการจะส่งผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น ระบบนิเวศ สังคมชุมชน ภูมิทัศน์ และวัฒนธรรม รวมทังการดาเนินงาน
โครงการยังขาดขันตอนการมีส่วนร่วมและความโปร่ งใสในการดาเนินงาน ดังนัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ร่ ว มกับ คณะจิ ต รกรรมประติม ากรรมและภาพพิมพ์ คณะโบราณคดี และคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารจึงเสนอกิจกรรมการรณรงค์คัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลีย บแม่นาเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมริมฝั่ง
แม่นาเจ้าพระยา และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาทบทวนรูปแบบโครงการดังกล่าวต่อไป
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ทังนี มหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือเชิญ พร้อมโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าว
ไปยังคณะวิชา/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการจัดกิจกรรมการรณรงค์คัดค้านโครงการก่อสร้าง
ทางเลียบแม่นาเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอ
ทังนี หากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์เสนอกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อแสดงออกในการคัดค้าน
โครงการดังกล่าว สามารถเสนอไปยังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 4.5.7

วงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทดรองจ่ายและการยืมเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ในข้อ 4 ระบุว่า การกาหนดวงเงินเพื่อให้
หน่วยงานที่ประสงค์ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้หมุนเวียนเป็นเงินทดรองจ่ายภายในหน่วยงาน ให้อธิการบดี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีกาหนดเป็นปีๆ ไป นัน
ในการนี กองคลังได้สรุปวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามที่คณะวิชา/หน่วยงานเสนอมา รวมเป็นจานวนเงินทังสิน 63,483,000.00 บาท (หกสิบสามล้านสี่แสน
แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังนี
กรุงเทพมหานคร
กองกลาง
กองบริการการศึกษา
กองแผนงาน
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
กองนิติการ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
หอศิลป์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป์
คณะดุริยางคศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย
รวม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

600,000.00
150,000.00
10,000.00
30,000.00
400,000.00
20,000.00
20,000.00
3,000.00
300,000.00
500,000.00
1,300,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
7,000,000.00
4,000,000.00
700,000.00
23,033,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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นครปฐม
กองกิจการนักศึกษา
กองงานวิทยาเขต
กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะฯ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักหอสมุดกลาง
คณะอักษรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1,000,000.00
50,000.00
700,000.00
150,000.00
300,000.00
750,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
32,950,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เพชรบุรี
สานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
จานวน
500,000.00 บาท
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
จานวน
1,000,000.00 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
จานวน
2,500,000.00 บาท
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จานวน
3,500,000.00 บาท
รวม
จานวน
7,500,000.00 บาท
ทังนี คณะวิช า/หน่ ว ยงานที่ ยัง ไม่ได้แจ้ งกาหนดวงเงิน ยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 กองคลังได้กาหนดวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนเดิม ตามที่คณะวิชา/หน่วยงานได้
กาหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ป ระชุ มพิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ให้ ค วามเห็ น ชอบวงเงิ น ยื ม ทดรองจ่ า ยหมุ น เวี ย น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของคณะวิชา/หน่วยงาน ตามที่กองคลังเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
การกาหนดทิศทางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574)

สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดทิศทางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574)
เมื่ อ วั น ศุก ร์ ที่ 28 สิ ง หาคม 2558 โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ รั บ ทราบแนวทางและ
ทิศทางการจัดทาแผนอุดมศึกษาระยะยาว และร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทย นัน
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ในการนี กองแผนงานจึงขอให้คณะวิช ารายงานข้อมูลการดาเนินงานตามแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนการดาเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) ภายในวันที่ 16 กันยายน 2558
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มเพื่อ ทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทังนี มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาทาหนังสือแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับ การกาหนดทิศทางแผนอุดมศึกษาระยะยาวดังกล่าวไปยังคณะวิชา เพื่อให้คณะวิชารายงาน
ข้อมูลการดาเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนการดาเนินงาน
ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่าน
เว็บไซต์กองแผนงาน
ปิดประชุมเวลา 12.40 น.
(นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร)
ผู้จดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

