
                 รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                      ครั้งที่  17/2548 
                            วันอังคารที่  30  สิงหาคม  2548 
        ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

           --------------------------------- 

 
ผูมาประชุม 
   1.   รศ.ดร.วิวัฒนชัย  อัตถากร  อธิการบด ี   ประธานที่ประชุม 

   2.   ผศ.ดร.ดเิรกฤทธิ์  บัวเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี 

   3.   รศ.ดร.วสิาข  จัติวัตร   รองอธิการบดีฝายวิชาการ               

   4.   รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

   5.   อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา        

   6.   ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย                   

   7.   อ.ดร.สุวฒัน  ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร 

  8.   ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  9.   รศ.สุรพล  นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

10.   อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน  คณบดีคณะมณัฑนศิลป     

11.   อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร      

12.   รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

13.   ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

14.   ผศ.ดร.ปาน  พมิพา   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

15.   อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

16.   รศ.ดร.วชิยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

17.   ผศ.ดร.วนัชัย  สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

18.   อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

19.   รศ.ดร.จิราวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     

20.   อ.ปญจพล  เหลาพูนพัฒน  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ

21.   ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

22.   ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

23.   อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    

24.   รศ.วิโชค  มุกดามณี    ผูอํานวยการหอศิลป 

25.   รศ.ดร.วิชยั  ศรีคํา   รองเลขาธิการสภาคณาจารยแทนประธานสภาคณาจารย  
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ผูไมมาประชมุ 
   1.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ            ไปราชการตางประเทศ 

2.   อ.เจริญ  คัมภีรภาพ รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา           ติดราชการ 

 และภูมิปญญาทองถิ่น  และรกัษาราชการแทน 

 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

   3.   อ.สกุล  บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา                          ติดราชการ          

   4.   รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม            ติดราชการ 

   5.   อ.ปญญา  วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ   ติดราชการ 

   6.   รศ.ดร.สินธุชัย  แกวกิตชิัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร                                      ติดราชการ 

   7.   ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ                              ติดราชการ 

   8.   ผศ.ดร.บญุศรี  จงเสรีจิตต  ประธานสภาคณาจารย             ติดราชการ 

    
เปดประชุมเวลา  10.50  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว      ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุม

พิจารณาเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  16/2548                         
   เมื่อวันอังคารที่  16  สิงหาคม  2548   
 

สรุปเรื่อง 
ประธานเสนอใหที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย

ศิลปากรครั้งที่  16/2548  เมื่อวันอังคารที่  16  สิงหาคม  2548 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติรับรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่  1.2  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (วาระพิเศษ)                         
   เมื่อวันอังคารที่  23  สิงหาคม  2548   
 
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร        

(วาระพิเศษ)  เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2548 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหแกไขรายงานการประชมุดังนี้ 
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  หนา 2  บรรทัดที่  25  ใหปรับขอความเปน “.....จากรอยละ 30 เหลือรอยละ 6  บวกคาใชจาย

ที่เกิดขึ้นจริง.....” 

  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 สรุปการรับสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเพือ่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดวยโควตาพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2549 
   
สรุปเรื่อง 
  ดวยกองบริการการศึกษาไดสรุปการรับสมัครสอบคัดเลือกบคุคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ศิลปากรดวยโควตาพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2549  ดังนี ้

  1.  คุณสมบัติของผูสมัครเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูตามโรงเรียนและวิทยาลัยตาง ๆ ในเขต 28 

จังหวัด คอืจังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชยันาท ชมุพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี    

ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี ระนอง ระยอง  ราชบุรี ลพบุรี สมทุรปราการ 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทองและจังหวัดอุทัยธานี ติดตอกัน                  

ไมนอยกวา  1 ป  นบัถึงวันที ่1 มิถุนายน 2549 

  2. ใหนักเรียนสมัครผานโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดย  Download  รายละเอียดประกาศ 

รับสมัครและพิมพใบสมัครจากเว็บไซท  www.eds.su.ac.th หรือ  www.su.ac.th  ตามปฏิทินกําหนดการ 

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเศษ  ประจาํปการศึกษา 2549 

  3.  การรับนักศึกษา  เปดรับสมัคร 2 คร้ัง  โดยชาํระคาธรรมเนียมสมัครครั้งละ 200 บาท  

อันดับการเลือกอันดับละ 50 บาท เลือกไดครั้งละไมเกิน 6 คณะหรือสาขาวิชาตามลําดับความตองการ 

  ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสอบวิชาหลัก 2 รายวิชาคือ 

รายวิชาคณิตศาสตรและรายวิชาวิทยาศาสตร  โดยมีรายละเอียดจํานวนการรับนักศึกษา  ดังนี้ 

   1.  คณะวิทยาศาสตร     150  คน 

   2.  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   58  คน 

   3.  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร    46  คน 

   4.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                 100  คน 

  ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยดําเนินการโดยนําคะแนน O-NET และ/หรือ  

A-NET วิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเองมาพิจารณาตามเกณฑการสอบคัดเลือกของแตละคณะวิชา 

สวนบางคณะวิชานําคะแนนวิชาเฉพาะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด

จํานวนการรับนักศึกษาดังนี้ 

   1.  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ    15  คน 

   2.  คณะสถาปตยกรรมศาสตร      10  คน 

   3.  คณะโบราณคดี       35  คน 

http://www.su.ac.th/
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   4.  คณะมัณฑนศิลป       18  คน 

   5.  คณะอักษรศาสตร       75  คน 

   6.  คณะศึกษาศาสตร               145  คน   

   7.  คณะวิทยาศาสตร     100  คน 

   8.  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         73  คน 

   9.  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร    54  คน 

           10.  คณะวิทยาการจัดการ              100  คน 

           11.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            100  คน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชมุรับทราบ   

 
ระเบียบวาระที่ 2.2 การแบงสวนราชการใหม 

  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอรางกฎหมายการแบงสวนราชการใหม เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ัน 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาการแบงสวนราชการใหมดังกลาวในการประชุม

คณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548  โดยมีประเด็นขอสังเกต คือ 

  1. เงื่อนไขเวลาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง เพื่อปรับ 

สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐกับกระบวนการจัดตั้งหนวยงานใหมที่เปนสวนราชการมีระยะเวลาที่

ไมแตกตางกันมากนัก 

  2.  คาตอบแทนตําแหนงบริหารที่ไดรับเงินงบประมาณในกรณีที่จัดตั้งหนวยงานใหมมีระยะเวลา

ไมมากนัก  และเมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐประกาศใชแลวจะมีบทเฉพาะกาลรองรับอยู

ระยะเวลาหนึ่ง  สภามหาวิทยาลัยก็จะตองกาํหนดหนวยงานใหมและกาํหนดคาตอบแทนไดเอง 

  3.  กรณีที่ไมจัดตั้งหนวยงานใหมขณะนี้ไมมีผลกระทบกับหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

  ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาแลว จึงมีมติใหแจงมหาวิทยาลัย/

สถาบัน ชะลอการจัดตั้งหนวยงานใหมที่เปนสวนราชการไปกอนจนกวาพระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยในกาํกบัของรฐั

ประกาศใช  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสามารถกําหนดหนวยงานใหมและกาํหนดคาตอบแทนไดเอง 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2.3 ปญหานักศึกษาไทยที่เขาศึกษาใน  University  of  Western  Sydney   
   ประเทศออสเตรเลีย  
   (วาระลับ) 

   
ระเบียบวาระที่ 2.4 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูประบบการเงนิเพื่อ

การอุดมศึกษา ครั้งที ่9/2548 

     
สรุปเรื่อง 

ดวยรองศาสตราจารย ดร.วิสาข จัติวัตร  รองอธิการบดีฝายวิชาการไดเสนอเอกสาร

และแจงรายละเอียดความคืบหนาโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาผานระบบกองทุน 

เงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต  (ICL)  ใหที่ประชุมไดรับทราบ 

ตามรายละเอียดในเอกสารสรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูประบบ

การเงินเพื่อการอุดมศึกษา  ครัง้ที่  9/2548  ซึ่งไดแจกในที่ประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชมุรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
    ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1  ลิขสิทธ์ิและผลิตภัณฑไมโครซอฟท                    

  
สรุปเรื่อง 
  ดวยบริษัทไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะสํานักงานสาขาประเทศไทยของบริษัท 

ไมโครซอฟท คอรปอเรชั่น แหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการตลาด การใหความรูทางดานลิขสิทธิ์       

และผลิตภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร ตลอดจนกิจกรรมสงเสริมการขายและการสนับสนุนทางดานเทคนิคและ

ผลิตภัณฑใหกับพันธมิตร คูคา ตัวแทนจําหนายและลูกคาไดแจงใหทราบวา ในชวงปงบประมาณ 2547              

ที่ผานมาบริษัทไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จาํกัด ไดรับแจงจากคูคาและลูกคาภาครัฐหลายรายใหตรวจสอบ

พฤติกรรมอันมชิอบของบริษัทผูผลิตหรือผูจําหนายคอมพิวเตอร ผูเขารวมเสนอราคาในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ

คอมพิวเตอรภาครัฐ  เนื่องจากสงสัยวาระบบปฏิบัติการ  Windows XP  ที่นําเสนอพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอร  
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อาจไมมีลิขสิทธิ์ที่ถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งในบางกรณีเชื่อวาอาจมีการนําสงซอฟทแวรหรือสินคาปลอม  

(Counterfeit)  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมไดพจิารณาอยางกวางขวาง แลวมมีติและขอเสนอแนะดังนี้ 

1. มอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอรดําเนินการตั้งงบประมาณและจัดชือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
รวมทั้ง Software เฉพาะทางที่จําเปนที่ถูกตองตามกฎหมายในโครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรภาครัฐและ

ใหรณรงคหรือระวังภัยในเรื่องนี้เปนพิเศษ 

2. ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อกําหนดรายละเอียด/วางแผน        

/วางแนวทางในการตั้งงบประมาณและจัดซือ้คอมพิวเตอรรวมทั้ง Software ตาง ๆ ที่ถูกตองตามกฎหมายซึ่งมี

โครงสรางประกอบดวย 

-  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย    ประธาน 

-  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาทองถิ่น   กรรมการ 

-  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร    กรรมการ 

-  คณะวิชาที่จะตองใช  Software  เฉพาะทาง   กรรมการ 

  โดยที่ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยพจิารณาเสนอชื่อกรรมการ

เพิ่มเติม  (หากมี)  เพื่อเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2  รายงานผลการไปปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ           

ของรองศาสตราจารยปราน ีวงษเทศ  คณะโบราณคด ี
  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหรองศาสตราจารยปรานี วงษเทศ สังกัดภาควิชามานุษยวิทยา 

คณะโบราณคดี  ไปปฏบิัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  โดยกําหนดระยะเวลา 1 ป  ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 

2547  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548  

  บัดนี้รองศาสตราจารยปรานี วงษเทศ ไดสงรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู       

ทางวิชาการฉบบัสมบูรณ  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ไดพิจารณา

ใหความเห็นชอบแลว   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฎบิัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการฉบบัสมบูรณของรองศาสตราจารยปรานี   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 (ฉบบัท่ี...) พ.ศ. .... ใหสํานักงานคณะกรรมการ    

การอุดมศึกษาพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป  นั้น 

  เนื่องจากรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา          

ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะและเข็มวทิยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที.่..) พ.ศ. .... ไมได       

ผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเสนอให

มหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบกอน 

แลวเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการตอไปโดยขอใหแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

  1.  สําเนามติสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวของ  พรอมทั้งระบุ วันที่

สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร 

  2.  สําเนามติสภามหาวิทยาลยัที่พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  

  ในการนี้งานวินัยและนิติการไดจัดทาํรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา            

อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยประจาํตําแหนง  ครุยวิทยฐานะ  และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร                

(ฉบับที่....) พ.ศ. .... เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาจํานวน  2  แบบสําหรับใชในการพิจารณาวาจะใชแบบใด  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณารางพระราชกฤษฎกีาฯ วาจะใชแบบใดในจํานวน 2 แบบตามที่งาน

วินัยและนิติการเสนอ 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในรางพระราชกฤษฎีกาฯ ในแบบท่ี 2 โดยใหมีการ

ปรับแกไขตามที่ที่ประชุมเสนอแนะกอน  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอไป 

  อนึ่ง ที่ประชมุไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวชิาการเรงติดตามความคืบหนาของหลกัสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่งขณะนี้เวลาไดลวงมานานแลวและยังไมไดรับการตอบรับทราบหลักสูตรจากสาํนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  แลวแจงใหที่ประชมุคณบดทีราบความคืบหนาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.4 ผลการปฏิบัตติามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่4/2548 

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยงานการประชุมไดจัดทําสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 

4/2548 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เพื่อใหคณะวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงานผลการปฏิบตัิตามมติ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 

5/2548 วันพุธที่ 14 กันยายน 2548 ตอไป  

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคณะวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผล              

การปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 แลวใหนําเสนอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน/ความคืบหนาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย         

ครั้งที่ 5/2548 วันพุธที่ 14 กันยายน 2548 

 
ระเบียบวาระที่ 4.5  การเสนอรายชื่อผูทําคณุประโยชน  ผูมีอปุการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแก

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชมุคณะกรรมการกลั่นกรองเพือ่เสนอชือ่บุคคลผูทาํคุณประโยชน ผูมีอปุการคณุ และ

ผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลยัศิลปากร ในการประชมุเมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2548 ไดพิจารณาชื่อบุคคล

และหนวยงานที่คณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ เสนอมา เพือ่รับของที่ระลกึในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ศิลปากร  วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2548  และเห็นสมควรมอบของที่ระลึกใหแกผูทําคุณประโยชน  ผูมอีุปการคุณ  

และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวทิยาลัยศิลปากร  จาํนวน  44 ราย   

ตามรายละเอียดในเอกสารรายชื่อผูทําคุณประโยชน  ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแก

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในรายชื่อผูทําคุณประโยชน  ผูมีอุปการคุณและ

ผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลยัศิลปากร จาํนวน 44 รายตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผูทํา

คุณประโยชน ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอ เพื่อรับของที่ระลึกในวัน

คลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร  วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2548 ตอไป 

 

 

 



                                                                      9

ระเบียบวาระที่ 4.6  งบประมาณรายจายจากเงินรายไดและแผนการเงินจากเงินรายรับโครงการพิเศษ  
                                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2549 

ไดจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได  และแผนการเงินจากเงินรายรับโครงการพิเศษประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2549 เรียบรอยแลว  โดยสรุปไดดังนี้ 

  งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เร่ิมตนวันที่ 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  (สองรอยส่ีสิบสองลานหาแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน)  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   (สองรอยเกาสิบส่ีลานสามหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน)  ซึ่งเมื่อรวม

งบประมาณทั้ง 3 แหลงเขาดวยกันแลวจะมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 1,560,156,400 บาท  (หนึ่งพันหารอยหกสิบลาน

หนึ่งแสนหาหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน)  คิดเปนอัตราสวนเงินรายได  (งบประมาณเงินรายได + เงินรายรับจาก

โครงการพิเศษ)  ตองบประมาณแผนดินรอยละ 36 : 64  

ตามรายละเอียดในเอกสารงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549            

ซึ่งไดแจกในที่ประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในวงเงินงบประมาณรายจายจาก

เงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  จํานวน  267,591,200  บาท  (สองรอยหกสิบเจ็ดลานหาแสนเกาหมื่น 

หนึ่งพันสองรอยบาทถวน) ตามที่คณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ.2549 เสนอ  โดยใหปรับรายละเอียดขอมูลตามที่ที่ประชุมไดเสนอแนะกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาตอไป 

  อนึ่ง หากคณะวิชา/หนวยงานใดประสงคที่จะปรับรายละเอียดขอมูลหรือมีขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมอีกขอใหนําเสนอรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยเพื่อพิจารณาและดําเนินการตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.7 การจัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.2548

  

สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

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.  กิจกรรมพิธีการจะมีเหมือนปที่ผานๆ มา คือ  มีกิจกรรมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์          

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 เปนการเปดบานใหประชาชนไดรูจักส่ิงดีๆ 

ผลงานทางวิชาการ การวิจัย หรือกิจกรรมที่คณะวิชา/หนวยงานตองการนําเสนอสูสายตาประชาชนเปนการ

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย/คณะวิชา   เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยที่มี

หลายรูปแบบ  หลายทิศทาง  มีลักษณะโดดเดนกวามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีการบูรณาการวิชาการดานศิลปะ        

กับวิทยาการดานอื่น ๆ หรือเปนมหาวิทยาลัยที่สรางศิลปนแหงชาติสูสังคมจํานวนไมนอย รวมท้ังเปนการ     

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 

                        จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  และขอความรวมมือจากคณะวิชา/หนวยงานตาง ๆ แจงขอมูล 

เบื้องตนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตามขอ 2 และขอ 3  มายังฝายบริหารและธุรการภายในวันที่ 2 กันยายน 

2548  

 

มต ิ  ที่ประชมุพจิารณาแลว มมีตใิหความเห็นชอบการจัดกจิกรรมวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

ศิลปากร ประจําป พ.ศ.2548 ตามที่เสนอทั้ง 3 ขอ และขอความรวมมือจากคณะวชิา/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  ตล่ิงชัน 

 

 
ระเบียบวาระที่ 2.3 ปญหานักศึกษาไทยที่เขาศึกษาใน  University  of  Western  Sydney   
   ประเทศออสเตรเลีย  
    
สรุปเรื่อง 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดนําสงสําเนาหนังสือกระทรวงการตางประเทศ 

ที่ กต 0302/10099 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 เร่ืองปญหานักศึกษาไทยที่เขาศึกษาใน University of  

Western Sydney ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปนขอมูลประกอบการพจิารณาของนักศึกษาหรืออาจารยที่จะเดินทาง

ไปศึกษา  ณ  ตางประเทศในอนาคตตอไป 

  ในการนี้มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบแลวไมมีผูลาศึกษาที่ University of Western Sydney  

ประเทศออสเตรเลีย   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชมุรับทราบ 

 

 

 

 

                                                                               (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร) 

                         ผูจดรายงานการประชุม 
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	สรุปเรื่อง 
	สรุปเรื่อง 


