รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 6/2558
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ
2. รศ.ดร.คณิต

ถาวรเวช
เขียววิชัย

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผศ.ดร.จรุงแสง
ผศ.ดร.เชาวรีย
ศ.ถาวร
อ.ปญจพล
รศ.ดร.วศิน
รศ.วัฒนา
อ.โอชนา

ลักษณบุญสง
อรรถลังรอง
โกอุดมวิทย
เหลาพูนพัฒน
อิงคพัฒนากุล
เกาศัลย
พูลทองดีวัฒนา

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

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
ผศ.ดร.สมชาย
รศ.ดร.สืบสกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา
อ.วุฒิชัย

ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
สําเนียงงาม
อยูยืนยง
นันทานิช
พัฒนถาบุตร
เลิศสถากิจ

18. อ.ดร.ภวพล
19. ผศ.ดร.ไชยยศ

คงชุม
ไพวิทยศิริธรรม

20.
21.
22.
23.

จันทรศิริ
เผาทองจีน
เทียนประเสริฐ
จงเสรีจิตต

รศ.ดร.เกษร
ผศ.ฉัตรชัย
ผศ.ดร.อริศร
รศ.ดร.บุญศรี

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝายวิชาการ รักษาราชการแทน
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. ผศ.ดาวลอย
กาญจนมณีเสถียร
2. ผศ.นภนนท
หอมสุด
3. อ.มานพ
4. อ.ดร.ศักดิพันธ
ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ดร.ธงชัย
2. อ.ดร.พีรพัฒน
3. ผศ.ดร.สาโรช
4. อ.ดร.สุภาพ

เอี่ยมสะอาด
ตันวิมลรัตน
เตโชวิศาล
ยางกลาง
พูลเทพ
เกิดแสง

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ดร.สมพิศ

ขัตติยพิกุล

2. อ.อํามฤทธิ์

ชูสุวรรณ

3.
4.
5.
6.

บรรณวิทยกิจ
ศิริวงศ
ธารทัศนวงศ
ศิริกุลชยานนท

อ.ดําริห
ผศ.ดร.พิทักษ
รศ.ดร.ปานใจ
อ.ดร.ปรมพร

รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและ
กิจการพิเศษ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการหอศิลป

ติดราชการ
ไปราชการตางประเทศ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.15 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุม (วาระลับ) ระเบียบวาระที่ 4.5.3 ใน
สวนของมติ บรรทัดที่ 2 จาก “....ใหชี้แจงผลการศึกษาที่คางสงมายังมหาวิทยาลัย....” เปน “....ใหชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนที่คางสงผลการศึกษามายังมหาวิทยาลัย....” แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1
ระเบียบวาระที่ 2.1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
กลาวตอนรับอาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

สรุปเรื่อง
ประธานกลาวตอนรับและแนะนําอาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสัตวศาสตรแ ละเทคโนโลยีก ารเกษตรประสงคข อแก ไขคาระดับ ผลการศึ ก ษา
ภาคการศึก ษาตน ปการศึกษา 2557 เนื่องจากเกิดความลาชาของการจัดสง เอกสารงานสารบรรณระหวาง
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซึ่งไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2558
จํานวน 2 รายวิชา คือ
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1. รายวิชา 700 231 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรการเกษตร 1 ของนักศึกษาจํานวน 8 ราย
2. รายวิชา 080 140 กีฬาศึกษา ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตรแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
แบบประเมินสํา หรับ อาจารย และนักศึกษาในการประเมินความพึง พอใจ
ในประเด็นดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา และคูมือการเขียนรายงานการ
ประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในระดั บ หลั กสู ตร มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร
ปการศึกษา 2557

สรุปเรื่อง
ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการรวมกับ คณะวิชาในการระดมความ
คิดเห็นตอแบบประเมินสําหรับอาจารยและนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นดานหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา นั้น
เพื่ อ เป น การเตรีย มความพร อ มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ปการศึกษา 2557 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดเสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการดําเนินงานดังนี้
1. แบบประเมินสําหรับอาจารยในการประเมินความพึงพอใจ ในประเด็นดานหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา
2. แบบประเมินสําหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจ ในประเด็นดานหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา
3. คูมือการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2557
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.2

ซักซอมการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เกี่ยวกับ
การใหงดเวนการเดินทางไปดูงานตางประเทศในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีหนังสือที่ ศธ 0501.1/ว1 ลงวันที่ 13
มีนาคม 2558 แจง วา สํานักเลขาธิก ารคณะรัฐมนตรีไดแจง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
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เกี่ยวกับ มาตรการการลดคาใชจายภาครัฐในการเดินทางไปศึก ษาดูง าน การจัดประชุม อบรม สัม มนาใน
ตางประเทศ ดังนี้
1. ใหหัวหนาสวนราชการ (กระทรวง/กรม) หรือเทียบเทา ผูบ ริห ารของสวนราชการทั้ง
สวนกลาง ภูมิภาค และสวนทองถิ่นฯ งดเวนการเดินทางไปศึก ษาดูง านตางประเทศในชวงปง บประมาณ
พ.ศ. 2558 ยกเวนกรณีเขารวมประชุม อบรม สัมมนาตามพันธกรณี ขอตกลงระหวางประเทศหรือหลักสูตร
การศึกษาที่กําหนดไวแลว โดยหากมีความจําเปนใหขออนุมัติตอรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนรายกรณีและใหรวบรวม
เสนอคณะรัฐมนตรีทราบเปนรายเดือน
2. หากหนวยงานเห็นวามีความจําเปนที่จ ะตองมีก ารศึ ก ษาดูง าน การจัดประชุม อบรม
สัมมนาใหปรับเปลี่ยนเปนการศึกษาดูงานภายในประเทศแทนหรือใหพิจารณาเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศมาบรรยาย ซึ่งจะไดประโยชนและเปนการประหยัดงบประมาณยิ่งขึ้น
สกอ. จึง ไดซักซอมการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เปนเบื้องตน โดยการปรึกษาหารือกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแลว จึงแจงมายังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงเพื่อทราบและยึดถือ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวอยางเครงครัด ดังนี้
1. มาตรการงดเวนการเดินทางไปดูงานตางประเทศในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหใชกับ
ทุกสถาบันอุดมศึกษา ไมวาสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ จะดําเนินโครงการในลักษณะดังกลาวโดยใชเงินงบประมาณ
แผนดินหรือไมก็ตาม
2. กรณีมีความจําเปนตองมีก ารศึก ษาดูง าน ณ ตางประเทศ ที่จ ะตองเสนอขออนุมัติตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหชี้แจงความจําเปนที่จะเกิดประโยชนตอหนวยงานหรือประเทศชาติ
รวมทั้งรวบรวมขอมูลรายละเอียดคณะเดินทาง กําหนดการเดินทาง คาใชจาย ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของซึ่งรวมถึงเอกสารการตอบรับการไปขอเยี่ยมชม/ดูงาน จากหนวยงานในตางประเทศผาน สกอ. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการดวย ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นจากการไปดูงานดังกลาว
แลวใหหัวหนาคณะรายงานผลการไปปฏิบัติราชการดวยทุกครั้ง
ในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากรนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 มี
คณะวิชา/หนวยงานไดเสนอขออนุมัติใหบุคลากรเดินทางไปราชการที่ตางประเทศที่เขาขายตามมาตรการงด
เวนการไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ เห็นสมควรใหคณะวิชา/หนวยงานพิจารณาทบทวนวา กรณีที่ยังไมได
เดินทางไปตางประเทศ เปนกรณีเขาขายตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวหรือไม หากเขาขายและคณะวิชา/
หนวยงานยืนยันวามีความจําเปนตองไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ ขอให ทําเรื่องเพื่อนําเสนอขออนุมัติตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยใหชี้แจงความจําเปนที่จะเกิดประโยชนตอหนวยงานหรือประเทศชาติ
รวมทั้งรวบรวมขอมูลรายละเอียดตามที่ สกอ. แจงอยางเครงครัดตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.3

การติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ไดสอบถามความ
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คืบหนาของการดําเนินการจัดโครงการ ซึ่งเปนงบประมาณรายจายงบเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 โดยมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณ ประกอบดวย
1. เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ จํานวน 48 โครงการ จํานวนเงิน 24,273,600 บาท
ซึ่งมีคณะวิชา/หนวยงานที่ยังไมไดดําเนินการขออนุมัติโครงการ ดังนี้
- คณะศึกษาศาสตร จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 270,000 บาท
- คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 300,000 บาท
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 2 โครงการ จํานวนเงิน 350,000 บาท
- สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 100,000 บาท
2. เงิ น อุ ด หนุ น โครงการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จํ า นวน 41 โครงการ จํ า นวนเงิ น
19,238,700 บาท ซึ่งมีคณะวิชาที่ยังไมไดดําเนินการขออนุมัติโครงการ ดังนี้
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 250,000 บาท
- คณะศึกษาศาสตร จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 160,000 บาท
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 200,000 บาท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอใหคณะวิชา/หนวยงานเรงดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ระเบียบวาระที่ 2.5.4

มาตรการลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการดานการเงิน

สรุปเรื่อง
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับ
การบริหารการเงินของสถาบันอุดมศึก ษาของรัฐ เมื่อวันที่ 23 กุม ภาพันธ 2558 ณ โรงแรม เซนจูรี่ ปารค
กรุง เทพฯ และประชุม สัม มนา เรื่ อง มาตรการกํากับ ดูแ ลดานการเงินและระบบการควบคุ ม ภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อใหระบบ
การบริหารการเงินของสถาบันอุดมศึกษามีความโปรงใส ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล และควบคุมดูแล
การใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งในการประชุมทั้ง 2 ครั้ง มีผูอภิปรายในการประชุม
ประกอบดวย ผูวาการตรวจเงินแผนดิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดมีขอเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการดานการเงินโดยเสนอใหทุกมหาวิทยาลัยรวบรวมเงิน
ฝากธนาคารที่อยูนอกระบบซึ่ง กระจัดกระจายอยูตามที่ตางๆ มารวมอยูในระบบการบริห ารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับที่คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิไดเคยใหขอเสนอแนะในเรื่องดังกลาวไวกอนหนานี้แลว นอกจากนี้ ตามรายงานของสํานักงาน
ตรวจสอบภายในซึ่งไดตรวจสอบบัญชีกองทุนสงเสริมและพัฒนาของคณะวิชาตางๆ พบวา การควบคุมดูแลการ
ใชจายเงินของคณะวิชายังไมมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่ทําใหเกิดความเสียหายได และ
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ไดซักซอมความเขาใจกับผูปฏิบัติงานดาน
การเงินของคณะวิชา/หนวยงานเพื่อใหทราบถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาวแลว นั้น
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ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการดานการเงินของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเห็น
ควรใหนําเงินดังกลาวเขามาอยูในระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดูแลบริหารจัดการในการนําเงินไปลงทุนเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุด
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลบริหารจัดการในการนําเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยไปลงทุนเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุด โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. อธิการบดี
ประธาน
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
3. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
กรรมการ
4. รองอธิการบดี เพชรบุรี
กรรมการ
5. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
กรรมการ
6. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
กรรมการ
7. คณบดีคณะโบราณคดี
กรรมการ
8. คณบดีคณะมัณฑนศิลป
กรรมการ
9. คณบดีคณะอักษรศาสตร
กรรมการ
10. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
กรรมการ
11. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
12. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
กรรมการ
13. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
14. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
กรรมการ
15. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
16. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
17. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
18. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
19. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
20. เจาหนาที่กองคลัง
เลขานุการ
21. เจาหนาที่งานคลัง กองงานวิทยาเขต
เลขานุการ
22. เจาหนาที่งานคลัง สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขานุการ
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
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ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป
พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.รัชดาพร คณาวงษ
1. อาจารย ดร.รัชดาพร คณาวงษ
2. อาจารย ดร.คทา ประดิษฐวงศ*
2. อาจารย ดร.กรัญญา สิทธิสงวน*
3. อาจารยรวิทัต ภูหลํา
3. อาจารยณัฐโชติ พรหมฤทธิ์
4. อาจารยเสฐลัทธ รอดเหตุภัย
4. อาจารยเสฐลัทธ รอดเหตุภัย
5. อาจารยอภิเษก หงษวิทยากร*
5. อาจารยอภิเษก หงษวิทยากร*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนมกราคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มี มติให ความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป
พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยคุณาดล ศิลาฤดี*
1. อาจารยคุณาดล ศิลาฤดี*
2. อาจารยสาวิกา กัลปพฤกษ*
2. อาจารย ดร.ภวพล คงชุม*
3. ผูชวยศาสตราจารยอนวัช บุญญภักดี
3. ผูชวยศาสตราจารยอนวัช บุญญภักดี
4. อาจารยชนม ภูสุวรรณ
4. อาจารยชนม ภูสุวรรณ
5. อาจารย ดร.แกวตา ลิ้มเฮง
5. อาจารย ดร.แกวตา ลิ้มเฮง
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนมกราคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มี มติให ความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป
พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 46 รายวิชา
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มี มติให ความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ฉบับป
พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีก ารผลิตพืช ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีส าระในการปรับ ปรุง แกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 55 รายวิชา
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มี มติให ความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.5

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุง แกไขคือ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน
65 รายวิชา
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ใหความเห็ นชอบการปรับ ปรุ ง หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับป พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับป พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหมวดที่ 4 ผลการเรีย นรู กลยุ ท ธก ารสอนและการประเมินผล ข อ 3 แผนที่แ สดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 36 รายวิชา
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุม พิจารณาแล ว มี มติใหความเห็นชอบการปรั บปรุ งหลั ก สูต รวิ ท ยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับป พ.ศ. 2557 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับป พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจ การเกษตร ฉบับป พ.ศ. 2557 โดยมีส าระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ*
1. อาจารยมธุรดา กีฬา*
2. อาจารยธนาวรรณ บุทธิจักร*
2. อาจารยธนาวรรณ บุทธิจักร*
3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.สุรวัฒน 3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.สุรวัฒน
ชลอสันติสกุล
ชลอสันติสกุล
4. อาจารย ดร.ภวพล คงชุม
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทราพร ภุมรินทร
5. อาจารย ดร.สรารัตน มนตขลัง
5. อาจารย ดร.สรารัตน มนตขลัง
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนมกราคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มี มติให ความเห็นชอบการปรับ ปรุง หลั ก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับป พ.ศ. 2557 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.8

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทฤษฎีศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารยสุธี คุณาวิชยานนท
1. รองศาสตราจารยสุธี คุณาวิชยานนท*
2. รองศาสตราจารย ดร.กฤษณา หงษอุเทน*
2. รองศาสตราจารย ดร.กฤษณา หงษอุเทน*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ อิษฏวรพันธุ*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ อิษฏวรพันธุ*
4. อาจารยมาณพ อิศรเดช
4. อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท
5. อาจารย ดร.สุธา ลีนะวัต*
5. อาจารย ดร.สุธา ลีนะวัต
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่ม ใชตั้งแตเ ดือนมกราคม 2558 เปนตนไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้ง ที่
3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทฤษฎีศิลป ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การเปดหลักสูตรใหม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปละ 5 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา

13
มติ
ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ความเห็ น ชอบหลั ก สู ตรปรั ช ญาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) โดยใหดําเนินการแกไขใหอาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานวิจัยใน
รอบ 5 ป เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.2

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม (หลัก สูตรใหม พ.ศ. 2558) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปก ารศึกษา 2558
เปน ตนไป และกําหนดรับ นักศึก ษาปละ 5 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้ง นี้
คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มี ม ติ ให ความเห็น ชอบหลั ก สู ตรปรั ช ญาดุษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.4
ระเบียบวาระที่ 4.1.4.1

การปดหลักสูตร
การปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2552 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ไดใหความ
เห็นชอบในหลัก การในแนวทางและขั้นตอนในการปดหลัก สูตร และไดผานความเห็นชอบจากที่ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 แลวนั้น
บัดนี้ คณะอักษรศาสตรไดเสนอขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
สารสนเทศภูมิศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2557 ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 เปนตนไป โดยเหตุผล
ในการขอปดหลักสูตรครั้งนี้ เนื่องจากจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนไมครบตามเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตรดังกลาวไมมีนักศึกษาคงคาง จึงเห็นสมควรที่จะปดหลักสูตรดังกลาว
เพื่อใหการบริหารงานหลัก สูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ มพิ จารณาแล ว มี ม ติใหความเห็ นชอบการป ด หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2557 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.5

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทนทั่วไป แทนตําแหนงที่วาง

สรุปเรื่อง
ตามทีส่ ภาคณาจารยไดขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยแทนผูที่
จะพนจากตําแหนงตามวาระและตําแหนงวาง จากผลการเลือกตั้งที่ผานมาปรากฏวาไดจํานวนกรรมการไมครบ
ตามจํานวนที่จะตองเลือกตั้ง จึงทําใหมีตําแหนงกรรมการสภาคณาจารยวางอีกจํานวน 9 ตําแหนง ดังนี้
1. กรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนทั่วไป มีตําแหนงวาง 3 ตําแหนง ไดแก
- ตําแหนงวางที่มีวาระถึงวันที่ 9 กันยายน 2559
2. กรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะ มีตําแหนงวางรวม 6 ตําแหนง ไดแก
ตําแหนงวางที่มีวาระ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 จํานวน 4 ตําแหนง ดังนี้
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1 ตําแหนง
- คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 ตําแหนง
- คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 1 ตําแหนง
- วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1 ตําแหนง
ตําแหนงวางที่มีวาระ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 จํานวน 2 ตําแหนง ดังนี้
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 1 ตําแหนง
- คณะโบราณคดี จํานวน 1 ตําแหนง
ตามความในขอ 6 วรรคทาย แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาคณาจารย พ.ศ.
2541 กําหนดวา “กรณีที่การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยไดจํานวนกรรมการไมครบตามที่กําหนดใน
วรรคหนึ่ง ให ถือวา จํานวนกรรมการที่ ขาดอยูเ ปนตํ าแหน ง ที่ว างโดยอนุ โ ลม และให ดําเนิ นการเลื อกตั้ ง
ทุกหกเดือน เวนแตวาระของกรรมการสภาคณาจารยที่ขาดนั้นจะเหลือไมถึงหกสิบวัน”
ในการนี้ สภาคณาจารย จึง ประสงค ใ หม หาวิ ท ยาลั ยดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง กรรมการสภา
คณาจารยประเภทผูแทนทั่วไป จํานวน 3 ตําแหนง พรอมทั้งแจงใหคณบดีอีก 6 คณะวิชา เปนผูดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะตามระเบียบวิธีการเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้
ผูที่ไดรับเลือกตั้งเขามาแทนตําแหนงที่วางดังกลาว จะมีวาระการดํารงตําแหนงนับแตวันที่ป ระกาศผลการ
เลือกตั้งจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 จํานวน 4 ตําแหนง และมีวาระการดํารงตําแหนงนับแตวันที่ประกาศผล
การเลือกตั้งจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 จํานวน 5 ตําแหนง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา

15
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการอํ า นวยการเลื อ กตั้ ง
และคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทนทั่วไป แทนตําแหนงที่วาง
(ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้
ก. คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประกอบดวย
1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน วังบอน
กรรมการ
3. อาจารย ดร.ธนะ จีระพิวัฒน
กรรมการ
4. อาจารยศศิธร ศิลปวุฒยา
กรรมการ
5. นางภาวนา ใจประสาท
กรรมการ
6. นางสาวกาญจนา ชัยจินดา
กรรมการ
7. นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ
กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ
กรรมการ
9. ดร.ทวีวรรณ อินดา
กรรมการ
10. นางทองทิพย อยูพะเนียด
กรรมการ
11. นางสาวรุงนภา ดวงทอง
กรรมการ
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุณี เกษรพิกุล
กรรมการ
13. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ
กรรมการ
14. อาจารยนฤชร สังขจันทร
กรรมการ
15. รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง
กรรมการ
16. นางสาวรัตทิกร คงทอง
กรรมการ
17. นางนงรัตน โสมขันเงิน
กรรมการและเลขานุการ
18. นางอมรรัตน ดิฐสถาพรเจริญ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
19. นางนิศารัตน พวงสมจิตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ข. คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง และตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย
ประเภทผูแทนทั่วไป ประกอบดวย
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
1. ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน วังบอน
ประธานกรรมการ
2. นางนภัสนันท อินทรโพธิ์
กรรมการ
3. นายรัชภูมิ ทรงสําราญ
กรรมการและเลขานุการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1. อาจารย ดร.ธนะ จีระพิวัฒน
2. นายประพันธพงษ มนตแกว
3. นางยุพา เพ็ชรแกว
คณะโบราณคดี
1. อาจารยศศิธร ศิลปวุฒยา
2. นางสาววรันดา แกวหอมคํา
3. นางสาวศศินา ชูเมือง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะมัณฑนศิลป
1. นางภาวนา ใจประสาท
2. นางมัญธรัตน จิตมาลีรัตน
3. นายวุฒิ คงรักษา
คณะอักษรศาสตร
1. นางสาวกาญจนา ชัยจินดา
2. นายภูมิ พึ่งพระ
3. นางมณี เผือกหอม
คณะศึกษาศาสตร
1. นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ
2. นางสาววรรณภา จันทวงษ
3. นางนิตยา จิตรคํา
คณะวิทยาศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ
2. นางสายชล เขียววิชัย
3. นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท
คณะเภสัชศาสตร
1. ดร.ทวีวรรณ อินดา
2. นางอารยา ธนะวัฒนานนท
3. นายชัยวัฒน ตันติบวรเดชา
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. นางทองทิพย อยูพะเนียด
2. นางพนิดา ตันติอํานวย
3. นางสาววรรณนภา เอี่ยมมาธุสร
คณะดุริยางคศาสตร
1. นางสาวรุงนภา ดวงทอง
2. นางสาวภัศรา อินทรเล็ก
3. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุณี เกษรพิกุล
2. อาจารยพิสิษฐ สุวรรณแพทย
3. นายประสิทธิ์ นิธิโกสินทร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะวิทยาการจัดการ
1. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ
2. นางสาวเสาวภา ประทุมสินธุ
3. นางสาวแสงจันทร คงอิ่ม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. อาจารยนฤชร สังขจันทร
2. นางสาวยุวดี มนทิรมาโนชญ
3. นายบุญชวย จันทรเฮา
วิทยาลัยนานาชาติ
1. รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง
2. อาจารย ดร.สุดาวดี จันทรภิวัฒน
3. นางสาวโกลัญญา สุขประสม
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
1. นางนงรัตน โสมขันเงิน
2. นางนิศารัตน พวงสมจิตร
3. นางวราภรณ ฉัตรวงศพันธ
สํานักงานอธิการบดี วังทาพระ
1. นางสาวรัตทิกร คงทอง
2. นางสาวทัศนีย หลีกอาญา
3. นางสาวสุปราณี โลภักดีสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ทั้งนี้ ประธานแจงใหคณบดี 6 คณะวิชาที่มีตําแหนงวางเปนผูดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ
สภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะ ตามระเบียบวิธีการเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหกําหนดวันเลือกตั้ง
ในวันเดียวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทนทั่วไป
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ
พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ไดมอบหมายให
ประธานสภาคณาจารย เ สนอรายชื่อคณะกรรมการเพื่อทํ าหนาที่ พิจ ารณาแนวทางและขั้นตอน รวมทั้ ง
ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งรายชื่อกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ประเภท
ผูแทนบุคลากรของคณะ แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป โดยมี ประธานสภาคณาจารย
เปนประธานในคณะกรรมการดังกลาว และครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ 2558 ไดมีมติดังนี้
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1. ใหคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่พิจ ารณาแนวทางขั้นตอนและดําเนินการเพื่อใหไดม า
ซึ่ง รายชื่อกรรมการสรรหาผูส มควรดํารงตําแหนง คณบดีคณะศึ ก ษาศาสตร ประเภทผูแทนบุคลากรของ
คณะศึกษาศาสตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 235/2558 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ดําเนินการ
เพื่อใหไดมาซึ่งรายชื่อกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ประเภทผูแทนบุคลากร
ของคณะศึกษาศาสตร ใหแลวเสร็จโดยเร็วเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
2. มอบหมายใหกองนิติการตรวจสอบรายละเอียดของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากร
ของคณะ พ.ศ. 2558 ตามที่สภาคณาจารยเสนอ นั้น
ในการนี้ สภาคณาจารยโดยที่ประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 3
มีนาคม 2558 ไดอางถึงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ขอ 4 “ให
มหาวิทยาลัยพิจารณาวางหลักเกณฑเพื่อเปนแนวทางการดําเนินการใหไดมาซึ่งผูแ ทนบุคลากรของคณะโดยการ
เลือกตั้ง และกระบวนการไดมาซึ่งรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2548 ขอ 9.4 และขอ 14.2.1(1) ตามลําดับ โดยใหมหาวิทยาลัยจัดทําเปนระเบียบ
หรือประกาศเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนจะประกาศใชตอไป” เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 โดยจะจัดทําเปนระเบียบหรือประกาศเพื่อนําเสนอสภา
มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาก อ นประกาศใชต อ ไป พร อ มทั้ ง เสนอให ม หาวิ ท ยาลัย แต ง ตั้ ง กรรมการกลางซึ่ ง
ประกอบดวยบุคลากรจากสํานักงานสภามหาวิทยาลัยหรือบุคคลที่สังกัดคณะวิชาอื่นเพื่อดําเนินการจัดการ
เลือกตั้งตอไป ทั้งนี้ สภาคณาจารยจะดําเนินการเฉพาะสวนของการจัดทํา (ราง) ระเบียบดังกลาวเทานั้น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. ใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งรายชื่อกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะศึก ษาศาสตร โดยประกอบดวยผูดํารง
ตําแหนงและมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
3. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร
กรรมการและเลขานุการ
4. นางนิตยา จิตรคํา
ผูชวยเลขานุการ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม
2558 เปนตนไป ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการชุดดังกลาวจัดทําประกาศคณะกรรมการดําเนินการเพื่อให
ไดมาซึ่งรายชื่อกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร ประเภทผูแทนบุคลากรของ
คณะศึกษาศาสตร และดําเนินการใหแลวเสร็จเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
2. สํา หรั บ (ร าง) ระเบี ยบมหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากรวา ดว ยหลัก เกณฑ และวิ ธีก ารเลื อกตั้ ง
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 จะนํามาพิจารณา
ในการประชุ ม คณบดี ครั้ง ถัดไป ทั้ ง นี้ ประธานสภาคณาจารย ขอสงวนสิท ธิ์ ในการใหค วามเห็น ชอบและ
เห็นสมควรพิจารณา (ราง) ระเบียบดังกลาว พรอมทั้งนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่
4/2558 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เพื่อประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
การเสนอขอ Honoris Causa Degree (ประกาศเกียรติคุณ “วาจัสปติ”)
แดผูทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงดานสันสกฤตศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามที่ ศู น ย สั น สกฤตศึ ก ษา คณะโบราณคดี ร ว มกั บ สมาคมสั น สกฤตศึ ก ษานานาชาติ
(International Association of Sanskrit Studies) กําหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สันสกฤตโลกครั้งที่ 16 (16th World Sanskrit Conference) ระหวางวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรมเรอเนสซองซ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นั้น
การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติสันสกฤตโลกจะจัดขึ้นทุกๆ 3 ป โดยหมุนเวียนกันไปใน
ประเทศต างๆ ที่เ ขารวมเป นสมาชิก ของสมาคมสันสกฤตศึก ษานานาชาติ และในการประชุม ที่ผานมามี
ธรรมเนียมปฏิบัติ คือ สถาบันเจาภาพจะมอบประกาศเกียรติคุณ “วาจัสปติ” หรือ Honoris Causa Degree
ใหแกผูทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและมีคุณูปการทางดานสันสกฤตศึกษา จํานวน 3-5 ทาน
ในการนี้ ศูนยสันสกฤตศึก ษา คณะโบราณคดีประสงคเสนอผูทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและมี
คุณูปการทางดานสันสกฤตศึกษาเพื่อเสนอขอ Honoris Causa Degree (ประกาศเกียรติคุณ “วาจัสปติ”) ดังนี้
1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากประเทศไทย
2. ศาสตราจารยจอหน บรอคคิงตัน (Prof. John Brockington) จากราชอาณาจักรสกอตแลนด
3. ศาสตราจารย ที.เอส. รุกมณี (Prof. (Mrs.) T.S. Rukmani) จากประเทศแคนาดา
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ
2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมไดพิจ ารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบการเสนอขอ Honoris Causa Degree
(ประกาศเกียรติคุณ “วาจัสปติ”) แดผูทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและมีคุณูปการทางดานสันสกฤตศึกษา ตามที่
ศูนยสันสกฤตศึก ษา คณะโบราณคดีเ สนอ แลวใหนําเสนอสภามหาวิท ยาลัย เพื่อทราบและนําเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามในประกาศเกียรติคุณ “วาจัสปติ” ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.5.2

(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Josai University Educational Corporation ประเทศญี่ปุน

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Josai University
Educational Corporation ประเทศญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานการศึกษาและ
วิชาการ รวมทั้ง สนับ สนุนการแลกเปลี่ยนนัก ศึก ษา อาจารย บุคลากรและนัก วิชาการ ซึ่ง สอดคล องตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทย
กับสถาบันอุดมศึก ษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1
การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุม ถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นัก ศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
รวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนที่คณะเภสัชศาสตร
จะดําเนินการตอไป
ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธไดพิจารณารายละเอียดใน (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิ ท ยาลัยศิลปากรกับ Josai University Educational Corporation ประเทศญี่ปุน แลว
มีความเห็นดังนี้
1. เปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย
2. ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี
3. ระดับของผูลงนามของ Josai University Educational Corporation คือ Chancellor
4. ขอตกลงนี้มีผลบังคับใชนับจากวันลงนามเปนตนไป
5. ขอตกลงมีกําหนด 5 ป การปรับปรุงแกไขหรือการตออายุของขอตกลงนี้สามารถทําไดโดย
ความยินยอมของทั้งสองฝายเวนแตฝายหนึ่งฝายใดจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งตองแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนา
อยางนอย 6 เดือน
6. วัตถุประสงคของความรวมมือ คือ สงเสริมความกาวหนาทางดานการศึกษาและการวิจัย
โดยเนนสาขาวิชาเภสัชศาสตร ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมสําคัญๆ ภายใตขอตกลงดังนี้
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมทั้งการศึกษาตอและการฝกงาน
- การแลกเปลี่ยนอาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวกับการทําวิจัยและฝกอบรม
- กิจกรรมอื่นๆ ที่สองมหาวิทยาลัยเห็นชอบรวมกัน
7. บันทึก นี้เ ปนเพียงการแสดงความเขาใจระหวางสองสถาบัน เมื่อตกลงกันวาจะดําเนิน
กิจกรรมใดๆ อยางเปนรูปธรรมตามที่บันทึกนี้กลาวถึงไวก็จะตองจัดทําขอตกลงตางหาก
ทั้งนี้ ไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัม พันธเมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิท ยาลัยศิลปากรกับ Josai University Educational Corporation ประเทศญี่ปุน และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.5.3

รายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุมคณะรัฐมนตรีเ มื่อวันอังคารที่ 21 ตุล าคม 2557 ไดเ ห็นชอบการกําหนด
แนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกําหนดให
สวนราชการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจัดทํารายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการ
ใชจายงบประมาณ (PART) ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สงใหสํานักงบประมาณพรอมคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น
ในการนี้ กองแผนงานไดจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณ (PART) ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. ผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยผลการประเมินตนเองของรายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวมรอยละ 94.76
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 93.09 คิดเปนรอยละ 1.67 จําแนกตามผลผลิต ไดดังนี้
ผลผลิต
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
ผลผลิตผลงานบริการวิชาการ
ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการสนั บ สนุนค า ใช จา ยในการจั ด การศึ กษาตั้ง แต อนุ บาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
รวม

* คะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา
** คะแนนลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา

คะแนนประเมินตนเอง
ป 2557
ป 2558
96.10
96.10
96.10
98.08*
94.12
96.10*
96.10
98.08*
96.10
94.12**
96.10
94.12**
96.10
94.12**
88.06
90.04*
80.02
92.08
93.09

92.08
94.76
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เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตนเองตามรายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามผลผลิต
พบว า ผลผลิ ต ที่ มีผ ลการประเมิ น ตนเองเพิ่ ม ขึ้ น จากป ที่ ผ า นมา ได แก ผลผลิ ต ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาด า น
วิท ยาศาสตรสุขภาพ (รอยละ 98.08) ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู (รอยละ 98.08) ผลผลิตผูสําเร็จ
การศึกษาดานสังคมศาสตร (รอยละ 96.10) และโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอยละ 90.04)
สว นผลผลิ ต ที่มี ผ ลการดํ าเนิน งานลดลงเมื่ อเที ยบกับ ป ที่ผ า นมา เนื่อ งจากมี ผ ลการ
ดําเนินงาน ขอ จ2 (การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในระดับผลผลิต) ลดลง ไดแก
(1) ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (รอยละ 94.12) ตัวชี้วัดคาใชจายของการ
วิจัย ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมบรรลุเปาหมายที่กําหนดเรื่องการเบิกจายเงินอุดหนุนทุนวิจัย
(2) ผลผลิตผลงานบริก ารวิชาการ (รอยละ 94.12) ตัว ชี้วัดจํานวนโครงการบริก าร
วิชาการไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด เนื่องจากโครงการที่มีลักษณะการดําเนินการเปนกิจกรรมยอยไมสามารถ
ดําเนินการไดแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
(3) ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (รอยละ 94.12) ตัวชี้วัดจํานวนโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งมีสาเหตุเดียวกับผลผลิตผลงานบริการวิชาการ
2. ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แมวาทุกผลผลิตมีผลการประเมินอยูในระดับดีเปนที่นาพึงพอใจ แตเมื่อพิจารณาเปนราย
ตัวชี้วัดพบวา ยังคงมีปญหาที่ควรปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหผลการดําเนินงานดีขึ้นอันจะนําไปสูการแกปญหาใน
ระยะยาว ดังนี้
ประเด็นปญหา/
ผลผลิต
แนวทางแกไข
อุปสรรค
ผูสําเร็จการศึกษาไดงาน ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดาน 1. คณะวิชาควรเรง สรา งความเขา ใจกั บบัณฑิตในข อ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทําตรงตามสาขา
คําถามที่สะทอนการไดงานทําตรงสาขาใหเกิดความ
เขาใจอยางชัดเจน
2. คณะวิ ชาควรมีแ นวทาง/มาตรการในการปรั บปรุ ง
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต รวมทั้ ง คุ ณ ลั ก ษณะ
บั ณ ฑิ ต ให สอด คล อ ง กั บ ควา มต อ ง กา รขอ ง
ตลาดแรงงานและผูประกอบการ
จํา นวนนั กเรี ย นที่ ได รับ โครงการสนับสนุนคาใชจายใน 1. กํ า หนดเป า หมายให ส อดคล องจํ า นวนนั กเรี ย นที่
โอกาสทางการศึกษาขั้น การจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาล
ไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใชสิทธิ์จริง
พื้ น ฐานไม เ ป น ไปตาม จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส ง เสริ มความรู ค วามเข า ใจให ผู ป กครองทราบถึ ง
เปาหมายเนื่องจากเป น
ประโยชนในการไดรับการสนับสนุนตามโครงการ
สิ ท ธิ์ ข องผู ป กครองใน
3. ในกรณี ที่ ผู ป กครองไม ป ระสงค รั บ การสนั บ สนุ น
การรั บ การสนั บ สนุ น
โรงเรียนสาธิตควรหาแนวทางในการนํางบประมาณ
ตามโครงการ
มาใช ประโยชน ในการพั ฒ นาการเรีย นการสอนใน
ภาพรวม
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ประเด็นปญหา/
ผลผลิต
อุปสรรค
ค า ใช จ า ยการผลิ ต ตาม 1. ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ด รั บ
ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
จัดสรร
เทคโนโลยี
2. ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร
3. ผลผลิ ต ผลงานวิ จั ย เพื่ อ
ถายทอดเทคโนโลยี
จํานวนโครงการไมเปนไป ผลผลิตผลงานบริการวิชาการ
ตามเปาหมายเพราะบาง ผลผลิ ต ผลง านทํ า นุ บํ า รุ ง
โครงการมีหลายกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ที่ ยั ง ดํ า เนิ น การไม แ ล ว
เสร็จ

แนวทางแกไข
คณะวิ ช า/หน ว ยงานควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ การวาง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพื่อ
สามารถดําเนินงานใหบรรลุผลตามแผนและระยะเวลาที่
กําหนด

ผลักดันใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินงานโครงการแบบ
บูรณาการและเปนโครงการที่มีความตอเนื่องระยะยาว

เพราะตัวชี้วัดที่มีการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายนอกจากจะสงผลใหการดําเนินงาน
ในขอ จ1 (การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในระดับ ผลลัพธ) และขอ จ2 (การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดในระดับผลผลิต) ไมไดคะแนนเต็มแลวยังสงผลใหขอ จ4 (การเปรียบเทียบผลผลิตและ
เปาหมายผลผลิตกับสวนราชการและหนวยงานเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คลายคลึงกัน) ไมไดคะแนนเต็ม
เชนกัน
3. แนวทางการแกไขปญหาและการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจา ยงบประมาณ (PART) ในปตอไป โดยใหความสําคัญในการจัดทําคาเปาหมายตัวชี้วัดใน
ระดับผลผลิต ผลลัพธ โดยคํานึงถึงความสามารถในการบรรลุเปาหมายเพื่อใหผลการดําเนินงานเปนไปตามแผน
ที่กําหนดไว ซึ่งจะชวยใหรายงาน PART ในปตอไป มีคะแนนผลการดําเนินงานสูงขึ้นในชุดคําถาม จ ขอ จ1
(การประเมินผลในระดับผลลัพธ) ขอ จ2 (การประเมินผลในระดับ ผลผลิต) และขอ จ4 (การเปรียบเทียบ
ผลผลิตและเปาหมายผลผลิตกับสวนราชการและหนวยงานเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คลายคลึงกัน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2558 แลวใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและรายงานผลใหสํานักงบประมาณตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.4

การเสนอชื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ขอพระราชทานปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แ ละ
เกียรติบัตรศาสตราจารยเกียรติคุณ
(วาระลับ)
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ระเบียบวาระที่ 4.5.5

(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
สถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุ ม สภามหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่ 3/2558 เมื่อวั นพุธ ที่ 11 มีน าคม 2558 ไดใ ห
มหาวิทยาลัยปรับแกไข (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันวาแตล
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2558 และ (ราง) สัญญาแนบทายขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะกอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง นั้น
บั ด นี้ ฝ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ แ ละกิ จ การพิ เ ศษได ดํ า เนิ น การปรั บ แก ไ ขตามข อ สั ง เกตและ
ขอเสนอแนะเรียบรอยแลว จึง เสนอที่ป ระชุม พิจ ารณา (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2558 และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม มี ข อ สั ง เกตเพื่ อ ให ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ในด า นการใช คํ า
DEVELOPPEMENT การใชประโยชนของครุภัณฑเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน การชําระภาษี กฎหมายที่ใช
บังคับ ตลอดจนชื่อหลักสูตร Master of Business Administration in Hotel and Tourism Management
(International Programme) เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนไปตามวัตถุประสงคของ (ราง) ขอตกลงดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 4.5.6

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคในพื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา
(City Campus) เมืองทองธานี

สรุปเรื่อง
ตามที่ม หาวิท ยาลัยไดจัด ซื้อพื้นที่สวนขยายการจัด การศึก ษา (City Campus) ในเขต
กรุงเทพมหานคร บริเ วณเมืองทองธานี ถนนแจงวัฒ นะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยไดรับ ความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 และไดมีขอเสนอแนะ
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาความตองการพื้นที่ใชสอยของพื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) อยาง
รอบคอบและคํานึงถึงประสิทธิภาพและใชสอยใหเกิดประโยชนสูงสุด นั้น
เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูระหวางการขออนุมัติกอสรางอาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ
มูลคา 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาทถวน) ซึ่งไดรับงบประมาณแผนดินสนับสนุนการกอสราง จํานวน
240,000,000 บาท (สองรอยสี่สิบ ลานบาทถวน) และมหาวิท ยาลัยสมทบงบประมาณเงินรายไดเ พิ่ม เติม
จํานวน 60,000,000 บาท (หกสิบลานบาทถวน) โดยอาจจะใชระยะเวลาดําเนินการกอสรางเปนเวลา 3 ป ซึ่ง
ในชวงเวลาดังกลาวหากมีอาคารที่สามารถกอสรางไดอยางรวดเร็ว และใชงานไดภายในระยะเวลา 1 ป จะทํา
ใหการพัฒนาพื้นที่เปนไปตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการออกแบบ
อาคารอเนกประสงคความสูง 5 ชั้น โดยมีพื้นที่ใชสอย 5,000 ตารางเมตร พรอมกับใหมีการออกแบบปรับปรุง
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ภูมิทัศนโดยรอบรวมทั้งสิ้นอยูในวงเงินงบประมาณ 90,000,000 บาท (เกาสิบลานบาทถวน) ซึ่งจะดําเนินการ
ไดแลวเสร็จพรอมใชงานในปการศึกษา 2559
ทั้งนี้ การกอสรางอาคารดังกลาวจะตอบสนองตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
การจัดทําหลักสูตรบูรณาการและหลักสูตรพหุวิทยาการโดยความรวมมือคณะวิชาตางๆ ซึ่งหลักสูตรดังกลาว
ยังคงขาดแคลนพื้นที่ในการจัดการศึกษา อีกทั้ง การจัดการเรียนการสอนในพื้นที่สวนขยายการจัดการศึกษา
(City Campus) จะเปดโอกาสใหแกผูสนใจโดยรวมพื้นที่ไดเขาสูการเรียนในหลักสูตรตางๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการ
เปดหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาใหแกผูสนใจ ซึ่งเปนการตอบสนองตอนโยบายของสภามหาวิทยาลัยในการปรับ
สัดสวนนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีตอระดับบัณฑิตศึกษาที่ 70:30 และยัง เปนการผลักดันการเขาสู World
Ranking ดวย การเพิ่มสัดสวนของนักศึกษาตางชาติในหลักสูตรนานาชาติอีกแนวทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ยังมีคณะวิชาบางสวนที่ประสบกับปญหาการเชาพื้นที่ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
จัดการศึกษา หากมหาวิทยาลัยกอสรางอาคารอเนกประสงคหลังนี้ไดในเวลาอันสั้นจะมีสวนชวยใหคณะวิชาลด
ภาระคาใชจายในการเชาพื้นที่เอกชน และยังชวยสนับสนุนการขยายตัวทางการศึกษาที่มีรูปแบบอันเหมาะสม
สอดคลองตอการเรียนรูของนักศึกษาที่หลากหลายขึ้น ขณะเดียวกันอาคารดังกลาวยังเปนสวนรองรับการนํา
ผลงานในระดับตางๆ ใหปรากฏแกภายนอกเพิ่มขึ้นดวยการมีพื้นที่สวนอเนกประสงคใหแกคณะวิชา/หนวยงาน
ไดใชงานในลักษณะการจัดแสดงผลงาน
มหาวิทยาลัยไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานตั้งแตเ ดือนเมษายน 2558 - สิงหาคม
2559 ดังนี้
ขั้นตอน
1
2
3
4

กิจกรรมการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
วันที่ 24 มีนาคม – 30 เมษายน 2558
ทบทวนแบบรูปรายการและราคากลาง (45 วัน) วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558
ดําเนินการจัดจาง (90 วัน)
วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2558
ดําเนินการกอสราง (300 วัน)
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 สิงหาคม 2559
อาคารมีความสูง 5 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 5,000 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง โดยใช
โครงสรางเหล็กเปนหลักเพื่อชวยลดระยะเวลากอสรางใหเสร็จทันภายใน 1 ป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชั้นที่

รายละเอียด

1
2
3
4
5

ลานจัดแสดงอเนกประสงค/โถงรับรอง/หองอาหาร/ลานพักคอย/หองน้ํา
หองสมุด/สํานักงาน/หองบรรยาย 50 ที่นั่ง/หองน้ํา
หองคอมพิวเตอร 40 ที่นั่ง/หองบรรยาย 40 ที่นั่ง/หองน้ํา
หองบรรยาย 90 ที่นั่ง/STUDIO/หองน้ํา
หองอเนกประสงค/หองน้ํา

พื้นที่ใชสอย
(ตารางเมตร)
781.20
781.20
781.20
781.20
781.20
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งบประมาณในการดําเนินงานมีดังนี้
1. เงินงบประมาณในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น จํานวน 90,000,000 บาท (เกาสิบลานบาทถวน)
2. แหลงงบประมาณ
- งบประมาณเงินสมทบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 35,000,000 บาท (สามสิบหา
ลานบาทถวน)
- งบประมาณเงินสมทบจากคณะวิชา จํานวน 55,000,000 บาท (หาสิบหาลานบาทถวน)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับดังนี้
1. มหาวิท ยาลัย มีพื้ นที่ร องรับ การจั ดการเรีย นการสอนทั้ง ระดับ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ
บัณฑิตศึกษาในหลัก สูตรที่มีความหลากหลาย และเปนโอกาสในการขยายตัวใหแกทุก คณะวิชาที่ม าจาก
วังทาพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายทั้งในสวนการขยาย
การจัดการศึกษา การเพิ่มสัดสวนของบัณฑิตศึกษา การเพิ่มจํานวนนักศึกษานานาชาติ และการเตรียมการจัด
อันดับของมหาวิทยาลัย
3. สามารถใชเปนชองทางในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ผลงานศิลปะและงานสรางสรรค
สูสาธารณชน เนื่องจากทําเลที่ตั้งของสวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) อยูในพื้นที่ศูนยกลางการ
แสดงและการจัดนิท รรศการตลอดป ประกอบกับ ชื่อเสียงทางดานวิชาการ ศิล ปะและการออกแบบของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมเปนปจจัยสําคัญในการดึงดูดความสนใจของสังคมและสาธารณชนใหเขามาเยี่ยมชม
ผลงานทางวิชาการ ผลงานศิลปะและงานสรางสรรค
ทั้งนี้ ประธานไดชี้แจงจํานวนเงินของคณะวิชาที่รวมลงทุนเพื่อกอสรางอาคารอเนกประสงค
ความสูง 5 ชั้น ไดแ ก คณะวิท ยาการจัด การ จํานวน 20,000,000 บาท (ยี่สิ บ ลา นบาทถวน) และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 35,000,000 บาท (สามสิบหาลานบาทถวน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคในพื้นที่
สวนขยายการจัดการศึกษา (City Campus) เมืองทองธานี และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.7

การกําหนดอัตราคาตอบแทนและคาใชจายอื่นๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ไดพิจารณา (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดวยโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2558 ไปแลวนั้น
ในการนี้ เพื่ อ ให ก ารเบิ ก จ า ยค า ใช จ ายในการสอบคั ด เลื อกเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
กองบริการการศึกษาไดกําหนดอัตราคาตอบแทนและคาใชจายอื่นๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิล ปากรดวยโควตาพิเศษ ประจําปก ารศึกษา 2558 โดยกองนิติก ารพิจารณาอัตราคาใชจาย
เฉพาะในสวนของคาตอบแทนตามขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 แลวพบวา คาใชจายที่กําหนดอยูในกรอบอัตราที่สามารถเบิกจายได
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาตอบแทนและคาใชจาย
อื่นๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2558
ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติตอไป
ทั้งนี้ ประธานไดมีขอเสนอแนะใหคณบดีทุกคณะวิชาพิจารณาการปรับแผนการรับนักศึกษาใน
ระยะยาว เนื่องจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนมีแผนการรับนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอจํานวนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งระบบโควตาพิเศษและ Admissions
ปดประชุมเวลา 13.20 น.
(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองตามที่ไดแกไขแลว

