รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 23/2548
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2548
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
--------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร
2. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
3. อ. เจริญ คัมภีรภาพ
4. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
5. รศ. ดร.วิสาข จัติวัตร
6. รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร
7. อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
8. อ.สกุล บุณยทัต
9. ผศ.สาทิศ ชูแสง
10. รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
11. อ.ดร.สุวฒ
ั น ทาสุคนธ
12. อ.อภิชัย ภิรมยรักษ
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

รศ. สุรพล นาถะพินธุ
อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
รศ.คณิต เขียววิชัย
ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี

20.
21.
22.
23.

อ.ธนาทร เจียรกุล
รศ.ดร.วิชยั กอประดิษฐสกุล
ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร
อ.ชัยชาญ ถาวรเวช

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาทองถิ่น
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองคณบดีฝายวิชาการ รักษาราชการแทน
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีฝายวิชาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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24. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

29. รศ.วิโชค มุกดามณี
30. ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ

รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายบริหาร
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย

ผูไมมาประชุม
1. อ. ปญญา วิจินธนสาร
2. ผศ.วาสิฏฐ อิม่ แสงจันทร
3. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
4. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกลุ
5. อ.ดร. สุพรรณี ฉายะบุตร
6. อ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ

คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร

25. รศ.ดร.จิราวรรณ คงคลาย
26. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
27. อ.ดร.วรพจน ชอบธรรม
28. อ.ดร.วัชนีย เชาวดํารงค

ติดราชการ
ลาปวย
ติดราชการ
ติดราชการ
ไปราชการตางประเทศ
ไปราชการตางประเทศ

เปดประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 22/2548
เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2548

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 22/2548 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2548
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
หนาแรก ผูมาประชุม ลําดับที่ 14 ใหแกเปน “14. อ.ภัธทรา โตะบุรินทร.....” ลําดับที่ 18 ให
แกเปน “18. ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว

มติ
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ระเบียบวาระที่ 2
ระเบี ย บวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพือ่ ทราบ
รายงานการประชุมโตะกลม ครั้งที่ 3 ของ AUNP

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให อาจารย ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล รองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ เขารวมการประชุมโตะกลม ครั้งที่ 3 ของ AUNP ในหัวขอ “ความรวมมือระดับภูมิภาค
ในโลกแหงโลกาภิวัฒน” “Regional Cooperation in a Globalising World” ระหวางวันที่ 28 – 31 สิงหาคม
2548 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส นั้น
บัดนี้ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ไดสรุปประเด็นที่สําคัญของการประชุมดังกลาว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

ความคืบหนาของการประชุมการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามที่ รองศาสตราจารย ดร.วิสาข จัติวัตร รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ ไดรับมอบหมายใหเขา
ร ว มประชุ ม ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 5/2548 เมื่ อ วั น เสาร ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2548
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นั้น มีประเด็นที่สําคัญที่จะแจงใหที่ประชุมไดรับทราบถึงความคืบหนาในเรื่อง
การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา ดังนี้
- ศาสตราจารย คุณหญิงสุชาดา กีระนันท อธิการบดีจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะผูแทน
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดเขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูประบบการเงิน
เพื่อการอุดมศึกษาครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548 และวันที่ 15 ตุลาคม
2548 และครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 โดยมีสาระที่สําคัญดังนี้
1. การกูยมื เงินจาก ก.ร.อ. (กองทุนเงินกูยืมที่ผูกพันรายไดในอนาคต) ใหผูที่สามารถเขาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษากูยืมเพื่อการศึกษาไดใชคืนเมื่อมีรายไดในอนาคตถึงระดับหนึ่ง ซึ่งตางจาก ก.ย.ศ. (กองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา) ซึ่งตองใชคืนทันทีเมื่อมีรายได
2. เปลี่ยนจาก Supply side financing เปน Demand side financing สถาบันการศึกษา
จะเริม่ ปรับคาเลาเรียนใหสะทอนตนทุนที่แทจริงมากขึ้น โดยรัฐยังไมลดการสนับสนุนจากเดิม รายไดที่เพิ่มขึ้นนํามา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. การดําเนินงานในป พ.ศ.2549 จะใชกับนิสิตนักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยใหกูยืมเฉพาะคา
เลาเรียนในวงเงินงบประมาณ 4,803 ลานบาท สําหรับในป พ.ศ. 2550 จะมีการประชุมรวมกับสํานักงบประมาณ
ในการพัฒนารูปแบบการจัดทํางบประมาณผานดานอุปทาน
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4. มีการยกราง พ.ร.บ. การเงินอุดมศึกษา พ.ศ...... และยกรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อรองรับการดําเนินงานใหทันป พ.ศ.2549 และยกรางระเบียบกระทรวงการคลัง
5. มีการกําหนดสิทธิผูกูยืม ดังนี้
- เปนผูที่เขาศึกษาในปแรกของหลักสูตรปริญญาตรี (รวมอนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี)
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปดสอนหลักสูตรตางๆ (หลักสูตรปกติและหลักสูตรพิเศษ) และสถาบันการศึกษา
เอกชน โดยมีเกณฑกําหนดวงเงินที่จะขอกูยืมได
6. ให ส.ก.อ. กํากับจํานวนรับนักศึกษาของสถาบันตางๆ เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่ประกาศใช
7. ศึกษาความตองการบัณฑิตสาขาตางๆ มิใหมจี ํานวนเกินตองการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบและหากคณะวิชา/หนวยงานใดประสงคทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใหติดตอ
ไปยังรองอธิการบดีฝายวิชาการ โดยหากมีความคืบหนาประการใดมหาวิทยาลัยจะแจงที่ประชุมทราบตอไป
ระเบียบวาระที่ 2.3

การประชุมแนะแนวกลยุทธการสมัครรับทุนเพือ่ ศึกษาตอตางประเทศ

สรุปเรื่อง
ดวย อาจารย ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบวา ฝายวิเทศสัมพันธไดเชิญ อาจารยพรทิพย กาญจนนิยต ผูอํานวยการมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน
(Thailand – United States Education Foundation (Fulbright) : TUSEF) เขาพบอธิการบดีเพื่อหารือ
เกี่ยวกับความรวมมือดานทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมรวมกัน เมือ่ วันที่ 10 มกราคม 2548 ณ สํานักงาน
อธิการบดี ตลิง่ ชัน
ในขณะเดียวกัน อาจารยพรทิพย กาญจนนิยต ผูอํานวยการมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน
ไดแจงใหทราบถึงความคืบหนาของการขอความรวมมือเกี่ยวกับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ
(Proposal) ประกอบการรับทุนเพื่อศึกษาตอตางประเทศวา ทางมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน จะเสนอจัด
ผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนกรรมการคัดเลือกการรับทุนมาใหคําแนะนําและขอปฏิบัติในการสมัครรับทุนเพื่อการศึกษาตอ
ตางประเทศ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2548 สําหรับรายละเอียดในเรื่อง เวลา – สถานที่ ฝายวิเทศสัมพันธจะจัดทํา
หนังสือแจงไปยังคณะวิชา/หนวยงานตางๆ ทราบอีกครั้งในภายหลัง และหากคณะวิชา/หนวยงานใดมีขอ เสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมครั้งนี้ ใหแจงมายังฝายวิเทศสัมพันธเพื่อที่ฝายวิเทศสัมพันธจะไดรวบรวมและ
ดําเนินการตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหฝายวิเทศสัมพันธดําเนินการตอไป
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ระเบียบวาระที่ 2.4

สรุปผลการจัดประชุมการสัมมนาวิชาการ

สรุปเรื่อง
ดวย รองศาสตราจารย ดร.วิสาข จัติวัตร รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
สรุปผลการจัดประชุมการสัมมนาวิชาการ 2 เรื่อง คือ
1. การสัมมนาวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง แนวคิดการพัฒนาวิชาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
เมื่อวันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีผูเขารวมสัมมนาทั้งหมด 58 ราย
ผูเขาสัมมนาประกอบดวย ผูบ ริหาร ผูประสานงานรายวิชาและผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ผลจากการสัมมนามี
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
- การที่คณะวิชาบางคณะวิชาดึงรายวิชาศึกษาทั่วไป เชน รายวิชา 080 177 English I
รายวิชา 080 178 English II ไปจัดผูสอนเอง อาจมีผลตอการควบคุมคุณภาพของผูสอน เนื่องจากไมสามารถหา
ผูสอนที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
- รายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งเปนวิชากลาง การอยูในการดูแลของคณะกรรมการกลาง
ระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะอนุกรรมการวิชาพื้นฐานซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นาจะทบทวนโครงสรางของรายวิชา
ศึกษาทั่วไปแลวเสนอผานกระบวนการประชาพิจารณ
- นโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องศึกษาทั่วไปควรชัดเจนเพื่อการควบคุมคุณภาพ
บัณฑิต
2. การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาและการประกันคุณภาพหลักสูตรเมื่อวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน
2548 ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร โดยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 มีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 91 ราย
สวนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 มีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 83 ราย ผลจากการสัมมนามีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
เพิ่มเติม ดังนี้
- วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง เกณฑและขั้นตอนการเสนอหลักสูตร มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ในเรื่องการกําหนดกรอบแนวคิดหลักสูตร
- ควรเปนหลักสูตรใหมที่ไมมีสถาบันใดสอนมากอน เปนที่ตองการของสังคม และมี
จุดเดนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร ควรเปนหลักสูตรที่มีการบูรณาการหรือสหวิทยาการ
2. ในเรื่องโครงสรางกรรมการรางหลักสูตร
- กรรมการรางหลักสูตรและอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรไมควรเปนบุคคลซ้ําซอนกัน
- ควรกําหนดอํานาจหนาที่กรรมการแตละชุดใหชัดเจน
- อาจเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาชวยรางหลักสูตร
3. ในเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
- เกณฑมาตรฐานในการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร นั้น ยากตอการ
ปฏิบัติทําใหเปดหลักสูตรใหมยากขึ้น
- ควรสงเสริมใหอาจารยเขาสูต ําแหนงวิชาการมากขึ้น
- วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 เรื่องการประกันคุณภาพหลักสูตรมีขอเสนอแนะดังนี้
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- ไดเสนอแนะดัชนีการประเมินคุณภาพหลักสูตรและขอใหมหาวิทยาลัยเตรียมรับ
สําหรับตัวบงชีร้ อบใหมของ สมศ.
- สําหรับดัชนีการประเมินคุณภาพหลักสูตรใหคณะวิชาไปกําหนดดัชนีที่เปน
ธรรมชาติของคณะวิชาและสงใหคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิชา/มหาวิทยาลัยพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
นักศึกษาทําชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
อาจารยจันทิวา สุรเชษฐพงษ คณบดีคณะอักษรศาสตรแจงวา สืบเนื่องจากการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 22/2548 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2548 วาระที่ 2.3 เกี่ยวกับกรณีที่นักศึกษาชั้นปที่ 3 และปที่ 4
สาขาธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ไดรับตําแหนงชนะเลิศและตําแหนงรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเขารวม
แขงขันเกมจําลองธุรกิจแหงชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เมื่อวันที่ 29-30
ตุลาคม 2548 และที่ประชุมไดมีมติ เห็นสมควรใหจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแกนักศึกษาผูไดรับรางวัล พรอมให
นําความสําเร็จเรื่องดังกลาวตีพิมพในขาวประชาสัมพันธ ทั้งหนังสือพิมพทองถิ่นของจังหวัดนครปฐมและจังหวัด
เพชรบุรี ขาวประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยและจัดทําขอมูลเผยแพรทาง Website ของมหาวิทยาลัย นั้น
เนื่ อ งจากในส ว นของคณะอั ก ษรศาสตร มี นั ก ศึ ก ษาคณะอั ก ษรศาสตร ไ ด ทํา ชื่ อ เสี ย งให
มหาวิทยาลัย โดยไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแขงขันเรื่องสั้น เชนกัน กรณีดังกลาวคณบดีคณะอักษรศาสตร
จึงขอหารือวา มหาวิทยาลัยจะมีแนวปฏิบัติและจะมีวัฒนธรรมในเรื่องนี้อยางไรกับนักศึกษาจากคณะอื่นๆ
รวมทั้งจากนักศึกษาเกาที่ทําชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยในดานตางๆ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหกําหนดแนวทางปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 22/2548
เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2548 วาระที่ 2.3 และขอใหคณะวิชามีหนังสือแจงใหมหาวิทยาลัยทราบทุกครั้ง
และทุกกรณีที่นักศึกษาหรือนักศึกษาเกาไดทําชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยในดานตางๆ เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได
นําเสนอที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบตอไปและขอใหยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไปดวย
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ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
สรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2548 ไตรมาสที่ 4

สรุปเรื่อง
ดวยงานงบประมาณไดสรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2548 ของมหาวิทยาลัย
ไตรมาสที่ 4 ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2547 – เดือนกันยายน 2548 ดังนี้
1. งบประมาณประจําป พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 880.240
ลานบาท โดยไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณจํานวน 880.240 ลานบาท คิดเปนรอยละ
100.000 ของงบประมาณที่ไดรับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจายไดทั้งสิ้น 792.698 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 90.055
2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 247,662,700 บาท (สองรอยสี่สิบ
เจ็ดลานหกแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน) ซึ่งประกอบดวยคาครุภัณฑจาํ นวน 114,232,700 บาท
(หนึ่งรอยสิบสี่ลานสองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน) คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน 133,430,000 บาท
(หนึ่งรอยสามสิบสามลานสี่แสนสามหมื่นบาทถวน) โดยไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณ
247,662,700 บาท (สองรอยสี่สิบเจ็ดลานหกแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน) ซึ่งประกอบดวยคาครุภัณฑ
จํานวน 114,232,700 บาท (หนึ่งรอยสิบสี่ลา นสองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน) คาที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 133,430,000 บาท (หนึ่งรอยสามสิบสามลานสี่แสนสามหมื่นบาทถวน) คิดเปนรอยละ 100.000 ของ
งบลงทุนทั้งหมด เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจายงบลงทุนไดเพียงจํานวน 120,593,517.92 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 48.692 ของงบลงทุนทั้งหมด
3. ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 รัฐบาลกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น
รอยละ 92 และเปาหมายการเบิกจายงบลงทุนรอยละ 72 มหาวิทยาลัยสามารถเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้นได
รอยละ 90.055 และเบิกจายงบลงทุนรอยละ 48.692
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาสรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2548 ไตรมาสที่ 4
มติ
ที่ประชุม พิจารณาแล ว มีมติ รับ ทราบสํา หรับ รายจายงบลงทุ นที่ไ มสามารถเบิกจ า ยไดทั น
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปเรียบรอยแลว สวนการ
เบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2549 ใหคณะวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
โดยเฉพาะอยางยิ่งงบลงทุน
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ระเบียบวาระที่ 4.2

(ราง) ปฏิทินการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําป พ.ศ.2549

สรุปเรื่อง
เพื่อใหการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.2549
เปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง งานการประชุมจึงเสนอ (ราง) ปฏิทินการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.2549 ใหที่ประชุมพิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ปฏิทินการประชุม ก.บ.ม.,ก.บ.พ. และ
คณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.2549
ระเบียบวาระที่ 4.3

รางระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย พ.ศ. .... และรางระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทขาราชการและพนักงาน ซึ่งมิใชคณาจารย พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2548 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2548
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบจํานวน 2 ฉบับ คือ
1. รางระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย พ.ศ. ....
2. รางระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย พ.ศ. ....
เนื่องจากรางระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย พ.ศ. .... ขอ 16 วรรคสอง ยังมิไดกําหนดระยะเวลาทําการ
สอนของผูทําการสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี และรางระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย
พ.ศ. .... ขอ 16 วรรคสอง ยังมิไดกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรีไว ประกอบกับที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2548 เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม
2548 ยังมิไดมีมติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวแตประการใด
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ขอ 16 วรรคสองของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย พ.ศ. .... และขอ 16
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วรรคสองของ (รา ง) ระเบีย บมหาวิท ยาลัย ศิล ปากร วา ดว ยหลัก เกณฑแ ละวิธีก ารเลือ กตั้ง กรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากรประเภทขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย พ.ศ. .... แลวจะไดนําเสนออธิการบดี
ลงนามประกาศใชตอไป
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบใหกําหนดระยะเวลาทําการสอนของผูทําการสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี
ขอ 16 วรรคสอง ของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย พ.ศ. .... เปน ไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันเลือกตั้ง
2. เห็นชอบใหกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ขอ 16 วรรคสอง ของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย
พ.ศ. ..... เปนไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันเลือกตั้ง
แลวใหนําเสนอ (ราง) ระเบียบตามขอ 1 – ขอ 2 ใหอธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
มติ

ระเบียบวาระที่ 4.4

การพนสภาพของนักศึกษาคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะอักษรศาสตรขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4.5

การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550

สรุปเรื่อง
ดว ยใกลจ ะถึง กํา หนดที่ม หาวิท ยาลัย ตอ งดํ า เนิน การจัด ทํา งบประมาณรายจา ยประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 แลว และเพื ่อ ใหก ารดํ า เนิน การจัด ทํ า งบประมาณเปน ไปดว ยความเรีย บรอ ย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล ว มี มติ เ ห็น ชอบใหแ ตง ตั้ง ผูดํ ารงตํ า แหนงและผู มีร ายชื่อ ตอ ไปนี้เ ป น
คณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
1. อธิการบดี
ที่ปรึกษา
2. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ปรึกษา
3. ผูแทนสํานักงบประมาณ
ที่ปรึกษา
4. รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย
ประธานคณะกรรมการ
5. รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
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6. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
7. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
กรรมการ
8. รองอธิการบดี เพชรบุรี
กรรมการ
9. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
10. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
กรรมการ
11. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
กรรมการ
12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
13. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
กรรมการ
14. คณบดีคณะอักษรศาสตร
กรรมการ
15. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
16. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
17. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
18. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
19. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
กรรมการ
20. ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรรมการและเลขานุการ
21. หัวหนาฝายคลัง
ผูชวยเลขานุการ
22. หัวหนางานคลัง
ผูชวยเลขานุการ
23. นายชัยโรจน เจนธํารง
ผูชวยเลขานุการ
24. นางฉัตรสุดา แกวนุช
ผูชวยเลขานุการ
25. นางสาวสันนิภา กองสมุทร
ผูชวยเลขานุการ
26. นางสาวเสาวณีย คูพูลทรัพย
ผูชวยเลขานุการ
27. นางสาวสิริเพ็ญ พวงมณี
ผูชวยเลขานุการ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามคําสั่งแตงตั้งตอไป
อนึ่ง ที่มาของกรรมการลําดับที่ 10-19 มาจาก สาขาวิชาดังตอไปนี้
1. วั ง ท า พระ มาจาก กลุ ม สาขาวิ ช าศิ ล ปะ-สั ง คมศาสตร -มนุ ษ ยศาสตร -/กลุ ม สาขา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
2. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มาจาก กลุมสาขาวิชาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ/กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร
3. วิ ท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี มาจาก กลุ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี /
กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร
4. ผูอํานวยการศูนย-สถาบัน- สํานัก เลือกจากหนวยงาน 2 หนวยงาน
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ระเบียบวาระที่ 4.6

การคัดเลือกบุคคล หนวยงานและโครงการดีเดนของชาติ ประจําปพุทธศักราช
2549

สรุปเรื่อง
ดวยคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพรผลงาน
ดีเดนของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี กําลังดําเนินการคัดเลือก สรรหาบุคคล หนวยงานและโครงการภาครัฐและ
เอกชนที่มีผลงานดีเดนของชาติ ประจําปพุทธศักราช 2549 ตามหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกที่กําหนดไว
เพื่อเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อขอรับพระราชทานรางวัลเกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติทองคําจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หลังจากนั้นจะนําผลงานดังกลาวมาประกาศเกียรติคุณ ยกยอง เผยแพรไปยัง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมและใหกําลังใจแก
บุคคลหนวยงานหรือโครงการที่มีผลงานดีเดน อีกทั้งเพื่อใหผลงานซึ่งเปนแบบอยางอันดีเหลานั้นเปนที่ปรากฏ
ตอสังคมในวงกวาง โดยมุงหวังใหบุคคล หนวยงานและโครงการอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดยึดถือปฏิบัติ
ตอไป
ในการนี ้สํ า นัก งานปลัด สํ า นัก นายกรัฐ มนตรีจ ึง ขอความรว มมือ จากมหาวิท ยาลัย เพื ่อ
พิจารณาผลงานของบุคคล หนวยงาน หรือโครงการในสังกัดที่เห็นวามีผลงานดีเดนเปนประโยชนตอสังคมและ
ประเทศ รวมทั้งกลั่นกรองและสงแบบเสนอผลงานไปยังสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 เพื่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร
ผลงานดีเดนของชาติพิจารณาดําเนินการตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมาหนวยงานศูนยคอมพิวเตอรมีผลงาน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนที่ประจักษตอสาธารณชน จึงมีมติเห็นชอบใหเสนอหนวยงานศูนยคอมพิวเตอร
เขารับการคัดเลือก โดยที่ประชุมไดมอบหมายใหประธานสภาคณาจารยดําเนินการกรอกขอมูลโดยละเอียดตาม
แบบเสนอผลงานและสงแบบเสนอผลงานของศูนยคอมพิวเตอรมายังมหาวิทยาลัย เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได
รวบรวมสงไปยังสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
อนึ่ง หากคณะวิชา/หนวยงานใดประสงคจะเสนอการสรรหาบุคคล หนวยงานและโครงการ
ภาครัฐและเอกชนที่มีผลงานดีเดนของชาติประจําปพุทธศักราช 2549 เพิ่มเติม ขอใหนําเสนอผลงานพรอม
กรอกขอมูลโดยละเอียดตามแบบเสนอผลงานและสงแบบเสนอผลงานมายังมหาวิทยาลัยพิจารณาภายในวันที่
31 มกราคม 2549 เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะไดรวบรวมสงไปยังสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี พิจารณาตอไป
ปดประชุมเวลา 12.10 น.
(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม

