รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 2/2548
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2548
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
--------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร
2. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
3. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
4. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
5. รศ.ดร.ศิรชิ ัย ชินะตังกูร
6. อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
7. อ.สกุล บุณยทัต
8. อ.ดร.สุวฒ
ั น ทาสุคนธ
9. อ.ธนะ เลาหกัยกุล
10. ผศ.วาสิฏฐ อิม่ แสงจันทร
11. รศ.สุรพล นาถะพินธุ
12. ผศ.พงษศักดิ์ อารยางกูร
13. อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
14. รศ.คณิต เขียววิชัย
15. ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
16. รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
17. ผศ.ดร.ปาน พิมพา
18. รศ.ดร.วิชยั กอประดิษฐสกุล
19. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
20. อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
21. รศ.ดร.จิราวรรณ คงคลาย
22. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน
23. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
24. อ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
25. รศ.วิโชค มุกดามณี

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
และรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการหอศิลป
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26. ผศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต

ประธานสภาคณาจารย

ผูไมมาประชุม
1. รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
2. อ.ธนาทร เจียรกุล
3. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกลุ

รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 11.40 น.
เมื ่อ สมาชิก ครบเปน องคป ระชุม แลว ประธานกลา วเปด ประชุม และขอใหที ่ป ระชุม
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2548
เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2548

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ป ระชุม พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม คณบดีม หาวิท ยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2548
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรบั รองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
รายงานเงินบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติภาคใต

สรุปเรื่อง
ดวยฝายคลังไดสรุปรายงานเงินบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติภาคใตจากคณะวิชา
และหนวยงานตาง ๆ ผานฝายคลัง ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2547 – วันที่ 11 มกราคม 2548 มียอดบริจาค
จํานวนทั้งสิ้น 202,306.- บาท (สองแสนสองพันสามรอยหกบาทถวน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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มติ
ที่ประชุมรับทราบและหากคณะวิชาหรือหนวยงานใดไดบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบ
ภั ย พิ บั ติ ภ าคใต ไ ปโดยตรงแล ว ขอให ร ายงานเงิ น บริ จ าคมายั ง มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ที่ จ ะได ส รุ ป รายงาน
เป น ยอดรวมเงิ น บริ จ าคเพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ภ าคใต ต อ ไป
ระเบียบวาระที่ 2.2

การเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2549

สรุปเรื่อง
คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 21 ธั น วาคม 2547 อนุ มั ติ ใ นหลั ก การข อ เสนอการจั ด ทํา
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ โดยกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2549 จํานวน 40,000 ลานบาท (สี่หมื่นลานบาทถวน) เพื่อใหจังหวัดเสนอแผนงาน/โครงการตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและนําเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบพิจารณาภายในเดือน มกราคม
2548 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดแจงใหมหาวิทยาลัยที่มีแผนงาน/โครงการที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและประสงคที่จะเสนอโครงการเพื่อบรรจุเขาเปนสวนหนึ่งของ
แผนยุ ท ธศาสตร จั ง หวั ด ประสานงานกับจังหวัดตอไป
เนื่องจากเปนเรื่องเรงดวนกองแผนงานไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงานทราบเปนการลวงหนาแลว
โดยให ค ณะวิ ช า/หน ว ยงานที่ ป ระสงค จ ะเสนอโครงการเพื่ อ บรรจุ เ ข า เป น ส ว นหนึ่ ง ของแผนยุ ท ธศาสตร
จังหวัดเสนอโครงการไปยังกองแผนงานโดยดวน เพื่อมหาวิทยาลัยจักไดประสานงานไปยังจังหวัดพิจารณา
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2548 ตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
อนึ่ง หากคณะวิชาใดประสงคที่จะเสนอโครงการขอใหเสนอโครงการมายังกองแผนงาน
โดยดวนและที่ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทรเปนประธาน เพื่อพิจารณารวมกับ
คณะวิชาที่เสนอโครงการ โดยกําหนดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่คณะวิชาตาง ๆ ไดเสนอ
ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2548 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เพื่อที่จะไดเสนอไปยัง
จังหวัดพิจารณาต อ ไป
มติ
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ระเบียบวาระที่ 2.3

แผนยุทธศาสตรการทองเทีย่ ว พ.ศ.2547 – พ.ศ.2551

สรุปเรื่อง
ตามที่กองแผนงานไดแจงเรื่อง การจัดทําแผนงบประมาณเชิงบูรณาการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2549 ให ที่ ป ระชุ ม คณบดี ท ราบในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2548 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 11 มกราคม 2548
ซึ่ ง มี สาระสําคัญดังนี้
1. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทําแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2549 จํานวน 11 แผนงาน โดยกําหนดใหมีรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนผูกํากับดาน
นโยบายและหนวยงานหลักเจาภาพทําหนาที่เปนแกนประสานงานกับสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
2. ในจํานวนแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ 11 แผนงาน สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีสวนเกี่ยวของในแผนงานที่ 6 คือ “การสรางศักยภาพเพื่อเปนศูนยกลางการทองเที่ยวในภูมิภาค”
ในการนี้ ก องแผนงานได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรมี ศั ก ยภาพในการ
ตอบสนองยุทธศาสตรตามแผนงานที่ 6 จึงไดประสานงานกับ ดร.โชติชัย เจริญงาม (ที่ปรึกษารัฐมนตรี
วาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา) เพื่อขอทราบยุทธศาสตรการทองเที่ยว พ.ศ.2547 – พ.ศ.2551
เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะไดจัดทําโครงการและขอรับการจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ.2549 ตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยว พ.ศ.2547 – พ.ศ.2551
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.4

การรวมหารายไดสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะหของสมาคมนักศึกษาเกา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
จากการที่เกิดมหันตภัยใน 6 จังหวัดทางภาคใตของประเทศไทยทําใหมีผูเสียชีวิตและเกิด
ความเสียหายแกทรัพยสิน ตลอดจนกระทบถึงการทองเที่ยวของประเทศไทย นั้น
สมาคมนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดพิจารณาแลวเห็นวาสมาคมฯ มีทรัพยากร
บุคคลจํานวนมากที่เปนศิลปนที่มีความสามารถที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวเขียนรูปขึ้นและจัดนิทรรศการที่
แสดงเฉพาะภาพทะเลอันงดงาม สวนหนึ่งจะขอบริจาคภาพจากศิลปนที่เขียนรูปทะเลไวแลว นอกจากนี้
เพื่อ เปนการแสดงความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของมหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมนักศึกษาเกา
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหใหมหาวิทยาลัยศิลปากรสนับสนุนสีเพื่อใหศิลปนเขียนรูป
ทั้งนี้สมาคมนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดขอความรวมมือจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ใหพิจารณาสถานที่อันสวยงามที่นาเชิญชวนชาวตางประเทศเขามาทองเที่ยวและสนับสนุนคาใชจา ยในการ
เดินทางไปเขียนรูปทะเลของศิลปนจํานวน 26 คน
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หลังจากนั้นจะกลับมาเปดการแสดงนิทรรศการที่กรุงเทพฯ โดยเปนการรวมมือกันระหวาง
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยศิลปากร แลวจะได
นํารายไดสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะหเพื่อชวยผูประสบมหันตภัยตอไป
ในการนี้มหาวิทยาลัยไดใหความสนับสนุนสีตามที่สมาคมนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เสนอมา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1
การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ.2547
สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะกรรมการจั ด งานวั น ข า ราชการพลเรื อ นประจํ า ป พ.ศ.2548 ได ม อบหมายให
คณะอนุ ก รรมการคั ด เลื อ กข า ราชการพลเรื อ นดี เ ด น ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กข า ราชการและลู ก จ า งประจํ า เพื่ อ
ยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเปนขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป พ.ศ.2547
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน
ที่ รั บ มอบหมายจากปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ประธานคณะกรรมการจั ด งานวั น ข า ราชการพลเรื อ น
จึ งขอความร วมมื อจากมหาวิ ทยาลั ย/สถาบั นพิ จารณาคั ดเลื อกข าราชการและลู กจ างประจํ าในสั งกั ดตาม
หลั กเกณฑ และแนวทางที่ กํ าหนดในคู มื อการคั ดเลื อกข าราชการพลเรื อนดี เด นและเมื่ อดํ าเนิ นการคั ดเลื อ ก
เสร็จเรียบรอยแลว ขอใหนําสงสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2548
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน
ประจําป พ.ศ.2547 ในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากร
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ผู ดํ า รงตํ า แหน ง และผู มี ร ายนามต อ ไปนี้ เ ป น
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2547
1. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพหรือผูแทน
กรรมการ
3. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
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4. คณบดีคณะโบราณคดีหรือผูแทน
5. คณบดีคณะมัณฑนศิลปหรือผูแทน
6. คณบดีคณะอักษรศาสตรหรือผูแทน
7. คณบดีคณะศึกษาศาสตรหรือผูแทน
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตรหรือผูแทน
9. คณบดีคณะเภสัชศาสตรหรือผูแทน
10. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือผูแทน
11. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือผูแทน
12. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือผูแทน
13. ผูอาํ นวยการสํานักหอสมุดกลางหรือผูแทน
14. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรหรือผูแทน
15. ผูอํานวยการหอศิลปหรือผูแทน
16. ประธานสภาคณาจารย
17. ผูอํานวยการกองกลาง
18. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต
19. หัวหนาฝายการเจาหนาที่
20. หัวหนางานการเจาหนาที่ กองงานวิทยาเขต
21. นางสาวนฤมล รังษีสมบัติศิริ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยวิธีการสรรหาหัวหนาภาควิชา
พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรมี บุ ค ลากรประเภทพนั ก งานสายวิ ช าการเพิ่ ม
มากขึ้ น ประกอบกั บ คณาจารย ป ระจํ า ก็ พ น จากการปฏิ บั ติ ร าชการอยู ต ลอดเวลา แต ใ นการสรรหาหั ว หน า
ภาควิชาไดใหสิทธิเฉพาะอาจารยประจําเทานั้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อและลงคะแนนหยั่งเสียงในการสรรหา
หัวหนาภาควิชา
ดังนั้น จึงเห็นสมควรใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการสามารถมีสิทธิในการเสนอชื่อและ
ลงคะแนนหยั่ งเสี ยงในการสรรหาหั วหน าภาควิ ชาได พร อมนี้ได เสนอ (ร าง) ข อบังคับมหาวิทยาลั ยศิ ลปากร
วาดวยวิธีการสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ. .... มาเพื่อใชประกอบการพิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยวิธี
การสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ. .... แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ มอบหมายให คณะวิ ชานํ าไปหารื อกั บคณะกรรมการประจํ า
คณะเพื่อพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยวิธีการสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ. .... แลวให
เสนอผลการพิจารณามายังมหาวิทยาลัย เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะไดรวบรวมสรุปประเด็นตาง ๆ ที่ประสงคจะ
ปรั บ แก ไ ขข อ บั ง คั บ ดั ง กล า วต อ ไป แล ว จะได นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณบดี พิ จ ารณาอี ก ครั้ ง ก อ นนํ า เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3

การกําหนดชือ่ โครงการพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 ไดพิจารณา
สรุ ป ผลการดํ าเนิ นการสอบคั ดเลื อ กบุ คคลเพื่ อ เข าศึ ก ษา สาขาวิ ช าเภสั ชศาสตร ตามโครงการรั บ นั กศึ ก ษา
เภสั ชศาสตร เพิ่ มพิ เศษ ป การศึ กษา 2547 โดยที่ ประชุ มได รั บทราบและมี ข อสั งเกตว า แต ละคณะวิ ชาใช ชื่ อ
โครงการพิ เศษแตกตางกันทั้งที่มีลั กษณะเหมือนกั น ดังนั้น มหาวิ ทยาลัยควรกําหนดชื่อของการดําเนินการ
ในลักษณะโครงการพิเศษเพียงชื่อเดียวเพื่อใหทุกคณะวิชาใชเหมือนกัน
บัดนี้จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณารายชื่อโครงการที่มีอยู ดังนี้
คณะ
คณะอักษรศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ชื่อโครงการ
โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตรเพิ่มพิเศษ
โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ
โครงการรับนักศึกษาเภสัชศาสตรเพิ่มพิเศษ เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการ
เภสัชกรรม
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชา…......
โครงการรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการดวยวิธีพิเศษ
การสอบคั ดเลื อกนั กศึ กษาด วยวิ ธี พิ เศษ เพื่ อเข าศึ กษาในคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดชื่อโครงการพิเศษ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหคงชื่อโครงการพิเศษตามที่แตละคณะวิชาใชชื่อโครงการพิเศษ
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.4

รายงานผลการไปปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2
ของผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ คณะอักษรศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ 242/2547 ลงวั น ที่ 8 มี น าคม 2547 อนุ มั ติ ใ ห
ผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเรียบเรียงหนังสือ
เรื่ อง “อั กษรยุคอารยธรรมโบราณ” โดยมี กํ าหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวั นที่ 1 มิ ถุนายน 2547 ถึ งวั นที่ 31
พฤษภาคม 2548 และที่ ประชุ มคณบดี ครั้ งที่ 20/2547 เมื่ อวั นอั งคารที่ 5 ตุ ลาคม 2547 ให ความเห็ นชอบ
รายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ
คณะอั กษรศาสตร และให ความเห็ นชอบในการขอเปลี่ ยนชื่ อเรื่ อง จาก “อั กษรยุ คอารยธรรมโบราณ” เป น
“ตัวเขียนยุคอารยธรรมโบราณ” และเปลี่ยนชื่อบทที่ 1 บทที่ 2 และบทที่ 3 ที่ใชคําวา “ตัวอักษร” เปน “ตัวเขียน” นั้น
บั ด นี้ ผู ช ว ยศาสตราจารย จุ ไ รรั ต น ลั ก ษณะศิ ริ ได ส ง รายงานผลการไปปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ
เพิ่ มพู นความรู ทางวิ ชาการ ครั้ งที่ 2 (ตั้ งแต วั นที่ 1 กั นยายน ถึ งวั นที่ 30 พฤศจิ กายน 2547) ซึ่ งที่ ประชุ ม
คณะกรรมการประจํ าคณะอั กษรศาสตร ครั้ งที่ 24/2547 เมื่ อวั นที่ 27 ธั นวาคม 2547 ได รั บทราบรายงานผล
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ คณะอักษรศาสตร
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ คณะอักษรศาสตร แลวใหดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5

ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1281/2547 ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 แตงตั้ง อาจารย
ดร.บุ ษราภรณ งามป ญญา เปนกรรมการวิ ชาการ (สาขาวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี) โดยมี วาระ
การดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 7 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2548 นั้น
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมมี ความประสงค ขอเปลี่ ยนแปลง
กรรมการวิ ชาการ (สาขาวิ ทยาศาสตร ประยุ กต และเทคโนโลยี ) จาก อาจารย ดร.บุ ษราภรณ งามป ญญา
เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา หลิวเสรี
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
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จึงเสนอที่ป ระชุ มพิ จารณาใหความเห็ นชอบในการแต งตั้ ง ผู ชวยศาสตราจารย ดร.พิ ทยา
หลิวเสรี เปนกรรมการวิชาการ (สาขาวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี) แทน อาจารย ดร.บุษราภรณ
งามปญญา แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา
หลิวเสรี เปนกรรมการวิชาการ (สาขาวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี) แทน อาจารย ดร.บุษราภรณ
งามปญญา แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.6

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ.2544

สรุปเรื่อง
ด วยคณะวิ ทยาศาสตร ประสงค ขอปรั บปรุ งแก ไขหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
วิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ.2544 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป โดยมี
สาระในการปรับปรุงแกไขคือ
- ขอยกเลิ ก รายวิ ช าบั ง คั บ ก อ นและขอปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขของรายวิ ช าในกลุ ม วิ ช าบั ง คั บ
คอมพิวเตอร หมวดวิชาเฉพาะจํานวน 1 รายวิชาของรายวิชา 517 492 การศึกษารายบุคคล 2(0-4-2)
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547 ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ.2544 แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ.2544 โดยใหปรับแกไขเอกสารตามที่ที่ประชุม
เสนอแนะกอนแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.7

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ฉบับป พ.ศ.2545

สรุปเรื่อง
ด วยคณะวิ ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรมประสงค ขอปรั บปรุ งแก ไขหลั กสู ตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ.2545 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2548 เปนตนไป
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ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการวิ ช าการครั้ ง ที่ 8/2547 เมื่ อ วั น ที่ 16 ธั น วาคม 2547 ได พิ จ ารณา
ใหความเห็นชอบ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมวา การขอปรับปรุงในสวนวิชาบังคับจํานวน 6 รายวิชา คือ
- รายวิชา
614 111
วิศวกรรมวัสดุ
- รายวิชา
614 211
กระบวนการผลิต I
- รายวิชา
614 322
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
- รายวิชา
614 342
การศึกษาการทํางานทางอุตสาหกรรม
- รายวิชา
614 441
การวางแผนและควบคุมการผลิต
- รายวิชา
614 442
การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม
เปนการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอสาระเดิมของหลักสูตร อีกทั้งมีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพจํานวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 614 241 สถิติวิศวกรรมและรายวิชา
614 293 วิ ศวกรรมไฟฟ าพื้ นฐาน จึ งเห็ นควรให นํ าเสนอคณะกรรมการกลั่ นกรองหลั กสู ตรพิ จารณาความ
เหมาะสมของเนื้อหาวิชาดวย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การในการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ.2545 แลวจะไดนําเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอกอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ.2545 แลวใหนําเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาวิชารวมทั้งในรายชื่อภาษาอังกฤษของแตละรายวิชา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.8

การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1454/2545 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2545 แตงตั้งกรรมการ
ประจําสํานักหอสมุดกลาง ประเภทผูแทนคณะวิชา สถาบัน สํานัก และศูนย โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป
ตั้งแตวันที่ 11 มกราคม 2546 เปนตนมา
เนื่องจากกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ประเภทผูแทนคณะวิชา สถาบัน สํานักและศูนย
ไดครบวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการ
จัดระบบบริหารงานในสํานักหอสมุดกลางและการจัดใหมีคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ.2535
ขอ 5.4 กําหนดใหผูแทนจากคณะวิชา สถาบัน สํานัก และศูนย ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งโดยการเสนอจากที่ประชุม
คณบดี จํานวน 5 คน เปนกรรมการ
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ประเภทผูแทนคณะวิชา
สถาบัน สํานักและศูนยตามขอ 5.4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการจัดระบบบริหารงานในสํานัก
หอสมุดกลางและการจัดใหมีคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ.2535
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ผู มี ร ายชื่ อ ต อ ไปนี้ เ ป น กรรมการประจํ า สํ า นั ก
หอสมุดกลางประเภทผูแทนคณะวิชา สถาบัน สํานักและศูนยตามขอ 5.4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการจัดระบบบริหารงานในสํานักหอสมุดกลางและการจัดใหมีคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง
พ.ศ.2535
1. อาจารยวัฒนพันธุ ครุฑะเสน
กรรมการ
2. อาจารยวิลาสินี สุขสวาง
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยระเบียบ สุภวิรี
กรรมการ
4. อาจารย ดร.จันทรฉาย ทองปน
กรรมการ
5. อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา
กรรมการ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.9

รายงานผลการไปปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 3
ของผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ชมุนี คณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ชมุนี ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ภาควิชา
ประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป ไดรับอนุญาตไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ สาขาวิชา
ประยุกตศิลปศึกษา “โครงการเขียนเอกสารประกอบการสอน” จํานวน 2 รายวิชา คือรายวิชา สุนทรียศาสตร
และรายวิชาศิลปวิจารณ โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2547 เปนตนไป
บัดนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ชมุนี ไดรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลปในการประชุม ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 6 มกราคม
2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ชมุนี คณะมัณฑนศิลป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ชมุนี คณะมัณฑนศิลป แลวใหดาํ เนินการตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.10

การจัดงาน “Education Fair”

สรุปเรื่อง
ดวย บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดจัดงาน “Education Fair” ในชวงระหวางวันที่
16 – 17 มี นาคม 2548 ณ ห องบางกอกคอนเวนชั่ น ชั้ น 4 – ชั้ น 5 ศู นย การค าเซ็ นทรั ลพลาซ า ลาดพร าว
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปน
ผูมีความรูในการพัฒนาตนเองและสังคม ตลอดจนเผยแพรขอมูลดานการศึกษาโครงการและนวัตกรรมที่เปน
ประโยชนเพื่อรูปแบบการจัดการศึกษาในอนาคต โดยภายในงานจะมีกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวย การออกบูธ
ของสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน และการจัดงานสัมมนาในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาทุกระดับ
สําหรับรายละเอียดหัวขอสัมมนามีดังตอไปนี้
- “การเตรี ยมตัวเด็ กและระบบการเรี ยนการสอนชั้นอนุ บาลและประถมศึกษา” เพื่ อรองรั บ
การเรียนในอนาคตในระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา กลุมเปาหมายหลัก คือ
นักเรียนและผูปกครอง
- “ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา” (Admissions) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) จะนํามาใชแทนระบบเอนทรานซในปจจุบันในปการศึกษา 2549 โดยจะมีการนํารอง
คัดเลือกนักศึกษาตามระบบใหมน้ใี นปการศึกษา 2548
- “หลักสูตรเสริมความรูระยะสั้นสําหรับบัณฑิตจบใหมและคนทํางาน เพื่อการมีงานทําและ
ความกาวหนาในอาชีพ” เนื่องจากในปจจุบันมีหลักสูตรระยะสั้นในลักษณะนี้เกิดขึ้น
มากมาย เชน หลักสูตรดานภาษา หลักสูตรการใชคอมพิวเตอร เปนตน
ดั งนั้ น บริ ษั ท มติ ชน จํ ากั ด (มหาชน) จึ งขอเชิ ญมหาวิ ทยาลั ย/สถาบั นต าง ๆ ร วมออกบู ธ
ในการจัดงานดังกลาวในอัตราคาบูธขนาด 3 x 3 เมตร ราคา 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายละเอียดสําหรับการรวมออกบูธในงาน “Education Fair” ตามที่
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) เสนอมา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนผูประสานงานใน
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานฯ/แผนพับประชาสัมพันธหลักสูตรเพื่อใชในการเผยแพรประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรวมกับคณะวิชาตาง ๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบ
คาใชจายในการรวมออกบูธเปนเงินจํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) แลวใหดําเนินการตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.11

การถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ตามแผนการปฏิ บั ติ ง านในพิ ธี ถ วายผ า พระกฐิ น พระราชทาน กํ า หนดให ที่ ป ระชุ ม คณบดี
เลือกวัดที่จะนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายในเดือนมกราคมของทุกป พรอมนี้ไดแนบบัญชีพระอารามหลวง
และบัญชีรายชื่อพระอารามหลวงที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายมาแลวตั้งแตป
พ.ศ.2512 – พ.ศ.2547 มาเพื่อประกอบการพิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดวัดที่จะนําผาพระกฐินพระราชทานประจําป พ.ศ.2548
ไปถวาย
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ เห็ นชอบให นํ าผ าพระกฐิ นพระราชทานประจํ าป พ.ศ.2548
ไปถวาย ณ วัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา แลวใหดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.12

การแตงตั้งกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแทนตําแหนงที่วา ง

สรุปเรื่อง
ด วยคณะวิ ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรมได มี หนั งสื อที่ ศธ.0520.206/0071
ลงวันที่ 10 มกราคม 2548 ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาวา อาจารย ดร.บุษราภรณ งามปญญา ไดขอลาออกจาก
กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องจากไดลาออกจากรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
ในการนี้ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมได เสนอ อาจารย ดร.วี ร วั ฒ น
ปตทวีคงคา ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิจัย เปนกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแทนตําแหนงที่วาง
ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้ง อาจารย ดร.วีรวัฒน ปตทวีคงคา
เปนกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแทนตําแหนงที่วางตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง อาจารย ดร.วีรวัฒน ปตทวีคงคา
เปนกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแทนตําแหนงที่วาง แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แตงตั้งตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง อาจารย ดร.วีรวัฒน ปตทวีคงคา
เป นกรรมการประจํ าสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาแทนตํ าแหน งที่ ว าง แล วให นํ าเสนออธิ การบดี ลงนามในคํ าสั่ ง
แตงตั้งตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.13

สรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2548 ไตรมาสที่ 1

สรุปเรื่อง
ดวยงานงบประมาณไดสรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2548 ของมหาวิทยาลัย
ไตรมาสที่ 1 ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2547 – เดือน ธันวาคม 2547 ดังนี้
1. งบประมาณประจํ าป พ.ศ.2548 มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรได รั บงบประมาณจํ านวนทั้ งสิ้ น
880.240 ล านบาท โดยได รั บจั ดสรรงบประมาณรายจ ายจากสํ านั กงบประมาณจํ านวน 725.469 ล านบาท
คิดเปนรอยละ 82.417 ของงบประมาณที่ไดรับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจายไดทั้งสิ้นจํานวน 145.936
ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.579
2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น 247,662,700 บาท (สองรอย
สี่สิบเจ็ดลานหกแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน) ประกอบดวย คาครุภัณฑจํานวน 114,232,700 บาท
(หนึ่งรอยสิบสี่ลานสองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน) คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวนเงิน 133,430,000
บาท (หนึ่ งร อยสามสิ บสามล านสี่ แสนสามหมื่ นบาทถ วน) โดยได รั บจั ดสรรงบประมาณรายจ ายจากสํ านั ก
งบประมาณจํ า นวน 204,932,700 บาท (สองร อ ยสี่ ล า นเก า แสนสามหมื่ น สองพั น เจ็ ด ร อ ยบาทถ ว น)
ประกอบดวยคาครุภัณฑจํานวน 114,232,700 (หนึ่งรอยสิบสี่ลานสองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน)
ค าที่ ดิ นและสิ่ งก อสร างจํ านวน 90,700,000 บาท (เก าสิ บล านเจ็ ดแสนบาทถ วน) คิ ดเป นร อยละ 67.976
ของงบลงทุนทั้งหมด เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 ยังไมสามารถบิกจายงบลงทุนได
3. มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดแผนการเบิ ก จ า ยงบประมาณประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2548
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 รอยละ 21.071 โดยสามารถเบิกจายไดเพียงรอยละ 16.579 ซึ่งต่ํากวาแผนที่กําหนดไว
ทั้ งนี้ ในป งบประมาณ พ.ศ.2548 รั ฐบาลกํ าหนดเป าหมายการเบิ กจ ายงบประมาณทั้ งสิ้ น
รอยละ 92 และเปาหมายการเบิกจายงบลงทุนรอยละ 72 โดยใหกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่ 2
ซึ่งขณะนี้ยังไมไดรับแบบรูปรายการกอสรางสําหรับดําเนินการตามระเบียบพัสดุแตอยางใด
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2548
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรั บทราบผลการเบิกจายเงิ นงบประมาณประจํ าป พ.ศ.2548
ไตรมาสที่ 1 และมอบหมายให ค ณะวิ ช า/หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเร ง รั ด การเบิ ก จ า ยงบประมาณประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2548 ใหเร็วขึ้นและโดยเฉพาะรายการกอหนี้ผูกพันในเรื่องเกี่ยวกับแบบรูปรายการกอสราง
สําหรับดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
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ระเบียบวาระที่ 4.14

รายงานการควบคุมภายในระดับองคกร ตามระเบียบฯ ขอ 6

สรุปเรื่อง
ตามที่ ค ณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ได ป ระกาศใช ร ะเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กําหนดใหสวนราชการนํามาตรฐาน
การควบคุมตามระเบียบฯ ไปเปนแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสวนราชการ โดยคณะ
วิชาและหนวยงานตาง ๆ ไดจัดทําความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของหนวยงานและรายงาน
ผลการประเมิ น ความเพี ย งพอและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม ภายในฯ ตามระเบี ย บฯ ข อ 6
(ตามแบบ ปย.1 แบบติดตาม ค.3 แบบ ปย.2 และแบบ ปย.3) ใหแกมหาวิทยาลัยแลว นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดรวบรวมความเห็นและรายงานผลการประเมินของระบบการควบคุม
ภายในจากทุกคณะและหนวยงาน เพื่อจัดทําเปนรายงานการควบคุมภายในระดับองคกร ตามแบบ ปอ.
1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 และแบบติดตาม ค.4 จึงประสงคใหคณะและหนวยงานพิจารณารายงานในสวน
ของหน ว ยงานตนเองอี ก ครั้ ง โดยหากไม มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขอย า งใดมหาวิ ท ยาลั ย จะได นํา เสนอไปยั ง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินพิจารณาตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบในหลั กการในรายงานการควบคุ มภายใน
ในระดั บองค กรตามแบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 และแบบติ ดตาม ค.4 ทั้ งนี้ มอบหมายให คณะวิ ชา/
หนวยงานตาง ๆ พิจารณารายงานในสวนของหนวยงานตนเองอีกครั้ง โดยหากประสงคปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
ขอให เ สนอมายั ง มหาวิ ท ยาลั ย ภายในวั น จั น ทร ที่ 31 มกราคม 2548 เพื่ อ ที่ จ ะได ร วบรวมนํ า เสนอไปยั ง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินพิจารณาตอไป
ปดประชุมเวลา 13.05 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม

16

