รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 17/2548
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2548
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
--------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร
2. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
3. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
4. รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร
5. อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
6. ผศ.สาทิศ ชูแสง
7. อ.ดร.สุวฒ
ั น ทาสุคนธ
8. ผศ.วาสิฏฐ อิม่ แสงจันทร
9. รศ.สุรพล นาถะพินธุ
10. อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
11. อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
12. รศ.คณิต เขียววิชัย
13. ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
14. ผศ.ดร.ปาน พิมพา
15. อ.ธนาทร เจียรกุล
16. รศ.ดร.วิชยั กอประดิษฐสกุล
17. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
18. อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
19. รศ.ดร.จิราวรรณ คงคลาย
20. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน
21.
22.
23.
24.
25.

ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
อ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
รศ.วิโชค มุกดามณี
รศ.ดร.วิชยั ศรีคํา

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหอศิลป
รองเลขาธิการสภาคณาจารยแทนประธานสภาคณาจารย
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ผูไมมาประชุม
1. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
2. อ.เจริญ คัมภีรภาพ

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

อ.สกุล บุณยทัต
รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
อ.ปญญา วิจินธนสาร
รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิตชิ ัย
ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
ผศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต

รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญา
และภูมิปญญาทองถิ่น และรักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ประธานสภาคณาจารย

เปดประชุมเวลา 10.50 น.
เมื่ อ สมาชิ ก ครบเป น องค ป ระชุ ม แล ว
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

ไปราชการตางประเทศ
ติดราชการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ประธานกล า วเป ด ประชุ ม และขอให ที่ ป ระชุ ม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 16/2548
เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2548

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ป ระชุม พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม คณบดีม หาวิท ยาลัย
ศิลปากรครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2548
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรบั รองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (วาระพิเศษ)
เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2548

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
(วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2548
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้
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หนา 2 บรรทัดที่ 25 ใหปรับขอความเปน “.....จากรอยละ 30 เหลือรอยละ 6 บวกคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริง.....”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
สรุปการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดวยโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2549

สรุปเรื่อง
ดวยกองบริการการศึกษาไดสรุปการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากรดวยโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2549 ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูสมัครเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูตามโรงเรียนและวิทยาลัยตาง ๆ ในเขต 28
จังหวัด คือจังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทองและจังหวัดอุทัยธานี ติดตอกัน
ไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2549
2. ใหนักเรียนสมัครผานโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดย Download รายละเอียดประกาศ
รับสมัครและพิมพใบสมัครจากเว็บไซท www.eds.su.ac.th หรือ www.su.ac.th ตามปฏิทินกําหนดการ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2549
3. การรับนักศึกษา เปดรับสมัคร 2 ครั้ง โดยชําระคาธรรมเนียมสมัครครั้งละ 200 บาท
อั น ดั บ การเลื อ กอั น ดั บ ละ 50 บาท เลื อ กได ค รั้ ง ละไม เ กิ น 6 คณะหรื อ สาขาวิ ช าตามลํา ดั บ ความต อ งการ
ครั้ ง ที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2549 มหาวิ ท ยาลั ย ดํา เนิ น การจั ด สอบวิ ช าหลั ก 2 รายวิ ช าคื อ
รายวิชาคณิตศาสตรและรายวิชาวิทยาศาสตร โดยมีรายละเอียดจํานวนการรับนักศึกษา ดังนี้
1. คณะวิ ท ยาศาสตร
150 คน
2. คณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
58 คน
3. คณะสั ต วศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร
46 คน
4. คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
100 คน
ครั้ ง ที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2549 มหาวิ ท ยาลั ย ดํา เนิ น การโดยนํา คะแนน O-NET และ/หรื อ
A-NET วิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเองมาพิจารณาตามเกณฑการสอบคัดเลือกของแตละคณะวิชา
ส ว นบางคณะวิ ช านํา คะแนนวิ ช าเฉพาะของสํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดยมี ร ายละเอี ย ด
จํา นวนการรั บ นั ก ศึ ก ษาดั ง นี้
1. คณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ
15 คน
2. คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร
10 คน
3. คณะโบราณคดี
35 คน
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4. คณะมั ณ ฑนศิ ล ป
5. คณะอั ก ษรศาสตร
6. คณะศึ ก ษาศาสตร
7. คณะวิ ท ยาศาสตร
8. คณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
9. คณะสั ต วศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร
10. คณะวิ ท ยาการจั ด การ
11. คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

18
75
145
100
73
54
100
100

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

การแบงสวนราชการใหม

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอรางกฎหมายการแบงสวนราชการใหม เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนั้น
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาการแบงสวนราชการใหมดังกลาวในการประชุม
คณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 โดยมีประเด็นขอสังเกต คือ
1. เงื่อนไขเวลาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง เพื่อปรับ
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐกับกระบวนการจัดตั้งหนวยงานใหมที่เปนสวนราชการมีระยะเวลาที่
ไมแตกตางกันมากนัก
2. คาตอบแทนตําแหนงบริหารที่ไดรับเงินงบประมาณในกรณีที่จัดตั้งหนวยงานใหมมีระยะเวลา
ไมมากนัก และเมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐประกาศใชแลวจะมีบทเฉพาะกาลรองรับอยู
ระยะเวลาหนึ่ง สภามหาวิทยาลัยก็จะตองกําหนดหนวยงานใหมและกําหนดคาตอบแทนไดเอง
3. กรณีที่ไมจัดตั้งหนวยงานใหมขณะนี้ไมมีผลกระทบกับหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาแลว จึงมีมติใหแจงมหาวิทยาลัย/
สถาบัน ชะลอการจัดตั้งหนวยงานใหมที่เปนสวนราชการไปกอนจนกวาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ประกาศใช ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสามารถกําหนดหนวยงานใหมและกําหนดคาตอบแทนไดเอง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.3

ปญหานักศึกษาไทยที่เขาศึกษาใน University of Western Sydney
ประเทศออสเตรเลีย
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 2.4

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ 9/2548

สรุปเรื่อง
ด ว ยรองศาสตราจารย ดร.วิ ส าข จั ติ วั ต ร รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการได เ สนอเอกสาร
และแจงรายละเอียดความคืบหนาโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาผานระบบกองทุน
เงิ น ให กู ยื ม ที่ ผู ก กั บ รายได ใ นอนาคต (ICL) ให ที่ ป ระชุ ม ได รั บ ทราบ
ตามรายละเอียดในเอกสารสรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูประบบ
การเงินเพื่อการอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 9/2548 ซึ่งไดแจกในที่ประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ลิขสิทธิ์และผลิตภัณฑไมโครซอฟท

สรุปเรื่อง
ดวยบริษัทไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะสํานักงานสาขาประเทศไทยของบริษัท
ไมโครซอฟท คอรปอเรชั่น แหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการตลาด การใหความรูทางดานลิขสิทธิ์
และผลิตภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร ตลอดจนกิจกรรมสงเสริมการขายและการสนับสนุนทางดานเทคนิคและ
ผลิตภัณฑใหกับพันธมิตร คูคา ตัวแทนจําหนายและลูกคาไดแจงใหทราบวา ในชวงปงบประมาณ 2547
ที่ผานมาบริษัทไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด ไดรับแจงจากคูคาและลูกคาภาครัฐหลายรายใหตรวจสอบ
พฤติกรรมอันมิชอบของบริษัทผูผลิตหรือผูจําหนายคอมพิวเตอร ผูเขารวมเสนอราคาในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรภาครัฐ เนื่องจากสงสัยวาระบบปฏิบัติการ Windows XP ที่นําเสนอพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอร
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อาจไมมีลิขสิทธิ์ที่ถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งในบางกรณีเชื่อวาอาจมีการนําสงซอฟทแวรหรือสินคาปลอม
(Counterfeit)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมไดพจิ ารณาอยางกวางขวาง แลวมีมติและขอเสนอแนะดังนี้
1. มอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอรดําเนินการตั้งงบประมาณและจัดชือ้ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
รวมทั้ง Software เฉพาะทางที่จําเปนที่ถูกตองตามกฎหมายในโครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรภาครัฐและ
ใหรณรงคหรือระวังภัยในเรื่องนี้เปนพิเศษ
2. ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อกําหนดรายละเอียด/วางแผน
/วางแนวทางในการตั้งงบประมาณและจัดซือ้ คอมพิวเตอรรวมทั้ง Software ตาง ๆ ที่ถูกตองตามกฎหมายซึ่งมี
โครงสรางประกอบดวย
- รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย
ประธาน
- รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาทองถิ่น กรรมการ
- ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
กรรมการ
- คณะวิชาที่จะตองใช Software เฉพาะทาง
กรรมการ
โดยที่ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ
เพิ่มเติม (หากมี) เพื่อเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
มติ

ระเบียบวาระที่ 4.2

รายงานผลการไปปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ
ของรองศาสตราจารยปรานี วงษเทศ คณะโบราณคดี

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหรองศาสตราจารยปรานี วงษเทศ สังกัดภาควิชามานุษยวิทยา
คณะโบราณคดี ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ โดยกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน
2547 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548
บัดนี้รองศาสตราจารยปรานี วงษเทศ ไดสงรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการฉบับสมบูรณ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการฉบับสมบูรณของรองศาสตราจารยปรานี วงศเทศ
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ระเบียบวาระที่ 4.3

รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ฉบับที่....) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีหนังสือ ที่ ศธ 0520/05033 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547
เสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยประจําตําแหนง
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป นั้น
เนื่องจากรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. .... ไมได
ผ า นความเห็ น ชอบของสภามหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น สํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจึ ง เสนอให
มหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
แลวเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการตอไปโดยขอใหแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. สําเนามติสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวของ พรอมทั้งระบุ วันที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
2. สําเนามติสภามหาวิทยาลัยที่พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
ในการนี้งานวินัยและนิติการไดจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ฉบับที่....) พ.ศ. .... เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาจํานวน 2 แบบสําหรับใชในการพิจารณาวาจะใชแบบใด
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารางพระราชกฤษฎีกาฯ วาจะใชแบบใดในจํานวน 2 แบบตามที่งาน
วินัยและนิติการเสนอ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในรางพระราชกฤษฎีกาฯ ในแบบที่ 2 โดยใหมีการ
ปรับแกไขตามที่ที่ประชุมเสนอแนะกอน แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
อนึ่ง ที่ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการเรงติดตามความคืบหนาของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่งขณะนี้เวลาไดลวงมานานแลวและยังไมไดรับการตอบรับทราบหลักสูตรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แลวแจงใหที่ประชุมคณบดีทราบความคืบหนาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.4

ผลการปฏิบัตติ ามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2548

สรุปเรื่อง
ดวยงานการประชุมไดจัดทําสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
4/2548 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เพื่อใหคณะวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงานผลการปฏิบตั ิตามมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
5/2548 วันพุธที่ 14 กันยายน 2548 ตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคณะวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผล
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 แลวใหนําเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติงาน/ความคืบหนาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2548 วันพุธที่ 14 กันยายน 2548
ระเบียบวาระที่ 4.5

การเสนอรายชื่อผูท ําคุณประโยชน ผูมีอปุ การคุณและผูทําชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพือ่ เสนอชือ่ บุคคลผูทาํ คุณประโยชน ผูมีอปุ การคุณ และ
ผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2548 ไดพิจารณาชื่อบุคคล
และหนวยงานที่คณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ เสนอมา เพือ่ รับของที่ระลึกในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2548 และเห็นสมควรมอบของที่ระลึกใหแกผูทําคุณประโยชน ผูมอี ุปการคุณ
และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 44 ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารรายชื่อผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในรายชื่อผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณและ
ผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 44 รายตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผูทํา
คุณประโยชน ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอ เพื่อรับของที่ระลึกในวัน
คลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2548 ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.6

งบประมาณรายจายจากเงินรายไดและแผนการเงินจากเงินรายรับโครงการพิเศษ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549

สรุปเรื่อง
ดวยคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549
ไดจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได และแผนการเงินจากเงินรายรับโครงการพิเศษประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2549 เรียบรอยแลว โดยสรุปไดดังนี้
งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เริ่มตนวันที่ 1 ตุลาคม
2548 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 โดยมีรอบระยะเวลาเงินรายไดเชนเดียวกับงบประมาณแผนดิน
การจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนการจัดทํา
งบประมาณที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับการจัดทํางบประมาณแผนดิน คือ ระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Base Budgeting) โดยไดนําแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลวมากําหนดเปนยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
แสดงใหเห็นความสอดคลองของการจัดทํางบประมาณเชิงยุทธศาสตร ตลอดจนการจัดทํางบประมาณที่แสดงให
เห็นแผนงานและแผนเงินและภาพรวมของงบประมาณทั้งหมด โดยรวมทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
เงินรายไดมาใชในการจัดทํางบประมาณครั้งนี้
วงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 มีจํานวนทั้งสิ้น
267,591,200 บาท (สองรอยหกสิบเจ็ดลานหาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.
2548 ซึ่งตั้งไว 242,567,800 บาท (สองรอยสี่สิบสองลานหาแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน) จํานวน
25,023,400 บาท (ยี่สิบหาลานสองหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน) หรือรอยละ 10.3 จําแนกเปน รายจายประจํา
จํานวน 244,819,200 บาท หรือรอยละ 91.5 และรายจายลงทุนจํานวน 22,772,000 บาท หรือรอยละ 8.5
วงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2549 ที่เพิ่มขึ้น
เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มขึ้นจากคาหนวยกิต คาธรรมเนียมพิเศษและคาบํารุงหอพัก ซึ่งเปนการ
เพิ่มขึ้นตามจํานวนการรับนักศึกษา แตวามหาวิทยาลัยยังคงมีรายจายที่จําเปนเพิ่มขึ้นเชนกัน ไดแกรายจาย
เพื่อชําระคืนเงินยืมและชําระหนี้คากอสรางหอพัก จํานวน 19,452,000 บาท รายจายเพื่อสมทบคากอสราง
อาคารเรียนรวม จํานวน 3,000,000 บาท รายจายคาควบคุมงานหอพักนักศึกษาหลังใหม (วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี) จํานวน 1,379,000 บาท รายจายชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับคาได (คา K)
จํานวน 2,000,000 บาท รายจายคาจางเขียนแบบรายการสิ่งกอสรางจํานวน 500,000 บาท รวมทั้งการ
จัดสรรงบประมาณเงินรายไดเปนกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 5,426,000 บาท
งบประมาณรายจายจากเงินรายไดจํานวน 267,591,200 บาท (สองรอยหกสิบเจ็ดลาน
หาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในแผนงานรวม
4 แผนงาน คือ
(1) แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
จํานวน 258,284,700 บาท
(2) แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
จํานวน 1,010,000 บาท
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(3) แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน 3,347,400 บาท
(4) แผนงานวิจัย
จํานวน 4,949,100 บาท
ทั้งนี้ นอกจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดแลว
มหาวิทยาลัยยังมีเงิน
รายรับจากโครงการพิเศษซึ่งไดรับยกเวนมิตองนํามาจัดสรรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเงิน
รายไดจํานวน 294,036,800 บาท (สองรอยเกาสิบสี่ลานสามหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน) ซึ่งเมื่อรวม
งบประมาณทั้ง 3 แหลงเขาดวยกันแลวจะมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,560,156,400 บาท (หนึ่งพันหารอยหกสิบลาน
หนึ่งแสนหาหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน) คิดเปนอัตราสวนเงินรายได (งบประมาณเงินรายได + เงินรายรับจาก
โครงการพิเศษ) ตองบประมาณแผนดินรอยละ 36 : 64
ตามรายละเอียดในเอกสารงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549
ซึ่งไดแจกในที่ประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในวงเงินงบประมาณรายจายจาก
เงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 จํานวน 267,591,200 บาท (สองรอยหกสิบเจ็ดลานหาแสนเกาหมื่น
หนึ่งพันสองรอยบาทถวน) ตามที่คณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2549 เสนอ โดยใหปรับรายละเอียดขอมูลตามที่ที่ประชุมไดเสนอแนะกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
อนึ่ง หากคณะวิชา/หนวยงานใดประสงคที่จะปรับรายละเอียดขอมูลหรือมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมอีกขอใหนําเสนอรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยเพื่อพิจารณาและดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.7

การจัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการอํ านวยการจัดงานวันคล ายวันสถาปนามหาวิทยาลั ยศิ ลปากร
ประจําป พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2548 ไดกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมวันคลาย
วันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2548 ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังทาพระ ดังนี้
1. กิ จกรรมพิ ธี การจะมี เหมื อนป ที่ ผ านๆ มา คื อ มี กิ จกรรมพิ ธี บวงสรวงสั กการะสิ่ งศั กดิ์ สิ ท ธิ์
มีพิธีสงฆ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธานในพิธีมอบของที่ระลึกใหแกผูทําคุณประโยชน
ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากรและมีการมอบเหรียญและเกียรติบัตรใหแกนักศึกษา
เกาดีเดน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
2. กําหนดใหมีกิจกรรมวิชาการ “เปดบานศิลปากรสูชุมชน” โดยมหาวิทยาลัยขอความรวมมือ
จากทุกคณะวิชา/หนวยงาน สมาคมนักศึกษาเกาฯ สโมสรนักศึกษาฯ จัดซุมกิจกรรมวิชาการ ในวันที่ 12
ตุลาคม 2548 โดยเชิญนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานเปดงาน เวลา 13.00 น.
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วัตถุประสงคของกิจกรรมเปดบานศิลปากรสูชุมชน เปนการเปดบานใหประชาชนไดรูจักสิ่งดีๆ
ผลงานทางวิชาการ การวิจัย หรือกิจกรรมที่คณะวิชา/หนวยงานตองการนําเสนอสูสายตาประชาชนเปนการ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย/คณะวิชา เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยที่มี
หลายรูปแบบ หลายทิศทาง มีลักษณะโดดเดนกวามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีการบูรณาการวิชาการดานศิลปะ
กับ วิทยาการดานอื่น ๆ หรือ เปนมหาวิทยาลัยที่สรางศิลปนแหงชาติสูสังคมจํานวนไมนอย รวมทั้งเปนการ
แนะนํานักศึกษาที่สนใจเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยไดทราบ โดยรูปแบบการนําเสนอใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะวิชาซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดหาเต็นทให สวนงบประมาณในการนําเสนอกิจกรรมวิชาการขอความอนุเคราะห
ใชงบประมาณของคณะวิชาหรือหนวยงานนั้น ๆ โดยกําหนดจัดกิจกรรมวิชาการในชวงระหวางวันที่ 12 – 16
ตุลาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
3. กําหนดใหมีสัปดาหวิชาการในชวงระหวางวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2548 ณ คณะวิชาหรือ
หนวยงานนั้น ๆ ในลักษณะของการนําความรูวิชาการสูชุมชน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ประชุ มพิ จารณา และขอความร วมมื อจากคณะวิ ชา/หน วยงานต าง ๆ แจ งข อ มู ล
เบื้องตนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตามขอ 2 และขอ 3 มายังฝายบริหารและธุรการภายในวันที่ 2 กันยายน
2548
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําป พ.ศ.2548 ตามที่เสนอทั้ง 3 ขอ และขอความรวมมือจากคณะวิชา/หนวยงานตาง ๆ แจง
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตามขอ 2 และขอ 3 มายังฝายบริหารและธุรการภายในวันที่ 2
กันยายน 2548 ดวย
ปดประชุมเวลา 12.50 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (วาระลับ)
ครั้งที่ 17/2548
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2548
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
ระเบียบวาระที่ 2.3

ปญหานักศึกษาไทยที่เขาศึกษาใน University of Western Sydney
ประเทศออสเตรเลีย

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดนําสงสําเนาหนังสือกระทรวงการตางประเทศ
ที่ กต 0302/10099 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 เรื่องปญหานักศึกษาไทยที่เขาศึกษาใน University of
Western Sydney ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของนักศึกษาหรืออาจารยที่จะเดินทาง
ไปศึกษา ณ ตางประเทศในอนาคตตอไป
ในการนี้มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบแลวไมมีผูลาศึกษาที่ University of Western Sydney
ประเทศออสเตรเลีย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร)
ผูจดรายงานการประชุม

