รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 13/2549
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2549
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
--------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวฒ
ั นชัย อัตถากร
2. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
3. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
4. รศ.วิโชค มุกดามณี
5. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
6. อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
7. อ.สกุล บุณยทัต
8. ผศ.สาทิศ ชูแสง
9. รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
10. อ.ดร.สุวัฒน ทาสุคนธ
11. อ.ปญญา วิจินธนสาร
12. รศ.สุรพล นาถะพินธุ
13. อ.บัญชา ชุม เกษร
14. อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
15. อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
16. รศ.คณิต เขียววิชัย
17. ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
18. อ.ฉัตรชัย เผาทองจีน
19.
20.
21.
22.

ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี
อ.ธนาทร เจียรกุล
รศ.ดร.วิชัย กอประดิษฐสกุล
ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดี เพชรบุรี
ผูอํานวยการหอศิลป
และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
และรักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะโบราณคดี
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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23. อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
24. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
25.
26.
27.
28.

ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ

ผูไมมาประชุม
1. อ.เจริญ คัมภีรภาพ
2. รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
3. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกลุ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย

รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญา
และภูมิปญญาทองถิ่น
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 11.00 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2549
เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2549

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2549
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพือ่ ทราบ
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความเห็นชอบ
การปรับปรุงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม โดยใหกองบริการการศึกษาเปนผูจัดทําคําสั่งรายชื่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงานให
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ทราบว า ในช ว งระหว า งเดื อ นมี น าคม – เดื อ นพฤษภาคม 2549 กองบริ ก ารการศึ ก ษาได จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้
1. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 446/2549 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) บัณฑิตวิทยาลัย
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 492/2549 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) คณะวิทยาการจัดการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

ขอบังคับและระเบียบที่เกี่ยวของกับ “คณาจารยประจํา” ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได ม อบหมายให ง านวิ นั ย และนิ ติ ก ารตรวจสอบข อ บั ง คั บ และระเบี ย บที่
เกี่ยวของกับคําวา “คณาจารยประจํา” ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น คําวา “คณาจารยประจํา”
กฎหมายมิไดนิยามศัพทคําวาคณาจารยประจําไวเปนการเฉพาะแตอยางใด จึงควรพิจารณาตามเหตุผลของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งจากการตรวจสอบแลวเห็นวา มีขอบังคับที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 ที่เกี่ยวของกับคําวา “คณาจารยประจํา” จํานวน 6 ฉบับดังนี้
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารยประจํา พ.ศ.2531 กําหนดใหคณาจารย
ประจําผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับสามารถสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภท
คณาจารยประจําและสามารถออกเสียงเลือกตั้งได
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ.2541 กําหนดใหคณาจารย
ประจําผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยได
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการประจําคณะซึ่ง
แตงตั้งจากคณาจารยประจําในคณะ พ.ศ.2531 กําหนดใหคณาจารยประจําผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับสามารถ
ไดรับการเสนอชื่อ เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะและลงคะแนนหยั่งเสียงได
4. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยวิธีการสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ.2531 กําหนดให
คณาจารยประจําผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับสามารถดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา เสนอชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงหัวหนาภาควิชาและลงคะแนนหยั่งเสียงได
5. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งศาสตราจารย
พิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษและอาจารยพิเศษ พ.ศ.2534 กําหนดใหผูซึ่งมิไดเปน
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คณาจารย ป ระจํ า มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรและมี คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ บั ง คั บ อาจได ร บการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง เป น
ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษและอาจารยพิเศษ ได
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก ามี ค วามเห็ น ว า หาก “คณาจารย ป ระจํ า ” มิ ไ ด ห มายถึ ง
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ด วย พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ก็ อ าจไดรั บ การพิ จ ารณาแต ง ตั้ งเป น ศาสตราจารย พิ เ ศษ
รองศาสตราจารย พิ เ ศษ ผู ช ว ยศาสตราจารย พิ เ ศษและอาจารย พิ เ ศษได ต ามที่ กํ า หนดในข อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย (บูรพา)
6. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2532 กําหนดใหผูซึ่ง
มิไดเปนคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยและมีคุณสมบัติตามขอบังคับสามารถพิจารณาไดรับปริญญากิตติมศักดิไ์ ด
ดังนั้น คําวา “คณาจารยประจํา” ในขอบังคับทั้งหกฉบับดังกลาวจึงควรมีความหมายตาม
เหตุผลของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวา ตองพิเคราะหตามความหมายแหงบทบัญญัติดังกลาวโดยยึด
เจตนารมณเป นสําคั ญซึ่งขอ บังคับ ทั้งหกฉบับดังกลาวคํ าวา “คณาจารยประจํา ” จึงอาจไมจํ าตอ งปรับปรุ ง
โดยยึดตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทั้งนี้ สําหรับในสวนของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี การ
สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย การสรรหาคณบดีและการสรรหาผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก และหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ฉบับที่ใชบังคับอยูในขณะนี้ไดมีการกําหนดใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการสรรหาผูบริหารตาง ๆ ดังกลาวไดแลวและพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถดํารง
ตําแหนงผูบริหารตาง ๆ ดังกลาวไดถาหากมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎหมายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
และขอบังคับตาง ๆ ดังกลาว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในคําที่วินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งสามารถ
อนุโลมใชไดกับมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยไมตอ งปรับแกไขขอบังคับทั้ง 6 ฉบับ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.3

ศูนยคอมพิวเตอรรายงานผลการดําเนินงานระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิทยาลัย มอบหมายให ศูนย คอมพิวเตอร รายงานผลการดํ าเนิ นงานระบบบริหาร
จั ด การสารสนเทศซึ่ ง เป น ส ว นประกอบหนึ่ ง ของตั ว ชี้ วั ด ที่ 4.5.2 ระดั บ คุ ณ ภาพของการกํ า กั บ ดู แ ลของ
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น ในการนี้ศูนยคอมพิวเตอรไดสรุปผลรายงานปญหา/อุปสรรคของการดําเนินงาน
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและที่ ประชุ มไดเสนอแนะใหม หาวิทยาลัยนํ าระบบบริหารจั ดการสารสนเทศ
ไปใชในการประชุม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบแลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป

5
ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
อนึ่ง หากคณะวิชา/หนวยงานใดประสงคจะใหขอเสนอแนะ (เพิ่มเติม) หรือวิธีการแกไขปญหา
อุปสรรคตาง ๆ ของการดําเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ขอใหนําเสนอมายังรองอธิการบดี
ฝายบริหารเพือ่ จะไดประสานงานกับผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรในการพิจารณาแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ตอไป

มติ

ระเบียบวาระที่ 2.4

ขอถวายพระเกียรติพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

สรุปเรื่อง
เนื่องจากในป พ.ศ.2549 เปนปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
ยั ง ความปลาบปลื้ ม ป ติ แ ก ป ระชาชนชาวไทยและต า งประเทศ ต า งพร อ มใจกั น ถวายพระพรแด พ ระองค ซึ่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได ดํ า เนิ น การร ว มถวายพระพรและดํ า เนิ น กิ จ กรรมสนองพระราชดํ า ริ ใ นโครงการ
เฉลิมพระเกียรติตาง ๆ และในปการศึกษา 2548 นี้ ยังความภาคภูมิใจตอมหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยภาควิชา
ภาพพิมพ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาพพิมพ แดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ แดสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ ประกอบกับ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ มหิดล ทรงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
ในการรับปริญญาบัตรในปนี้จึงเปนงานพระราชพิธีสําคัญยิ่งที่มหาวิทยาลัยศิลปากรสมควร
ถวายพระเกียรติอยางสูงแดราชวงศซึ่งอาจารย ปญญา วิจินธนสาร คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพไดพิจารณาแลวเห็นวา นาจะถวายพระเกียรติแดพระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ ดวยการ
เขารับพระราชทานปริญญาบัตรในลําดับตอจากราชวงศหรือเปนลําดับแรกของนักศึกษาที่ขอเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรในปการศึกษานี้
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
การประกันภัยรถราชการ

สรุปเรื่อง
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 3 พฤษภาคม 2548 และวั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2548
เห็นชอบหลักเกณฑการประกันภัยทรัพยสินของรัฐและอนุมัติหลักการใหรถราชการตองจัดใหมีการประกันภัย
ภาคบั ง คั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ.2535 และกรมบั ญ ชี ก ลางได มี ห นั ง สื อ
ที่ กค 0409.6/ว 349 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548 ซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายในการประกันภัย
รถราชการ ดังนี้
1. รถราชการที่สามารถจัดทําประกันภัยและเบิกจายคาใชจายจากการทําประกันภัยจะตอง
เป น รถราชการตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ได แ ก
รถสวนกลาง รถประจําตําแหนง รถรับรอง รถรับรองประจําจังหวัด และรถอารักขา ซึ่งสวนราชการไดมาโดยการ
ซื้ อ การรั บ บริ จ าค หรื อ ได รั บ ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลต า งประเทศ และขึ้ น ทะเบี ย นเป น ครุ ภั ณ ฑ ข อง
สวนราชการเพื่อใชในการปฏิบัติงานราชการ โดยการทําประกันภัยรถราชการของสวนราชการมี 2 ประเภท ดังนี้
1.1 ประเภทภาคบังคับ กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการประกันภัยรถราชการภาค
บังคับตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
1.2 ประเภทภาคสมั ค รใจ หากส ว นราชการประสงค ที่ จ ะจั ด ให มี ก ารประกั น ภั ย
นอกเหนือจากการประกันภัยภาคบังคับ (ตามขอ 1.1) ใหพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสมกับภารกิจงาน
ของแตละหนวยงาน เพื่อมิใหเกิดภาระแกงบประมาณแผนดิน
2. การขออนุ มั ติ ทํ าประกั นภั ยรถราชการประเภทภาคสมั ครใจของส ว นราชการในประเทศ
ใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพยสินของรัฐพิจารณาอนุมัติกอนการเบิกจาย
คาใชจาย
3. การเบิกจายคาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถราชการ เชน คาเบี้ยประกันภัย เปนตน
ให อยู ในดุ ลยพิ นิ จของหั วหน าส วนราชการเจ าของงบประมาณหรื อผู ที่ ได รั บมอบหมายเป นผู พิ จารณาอนุ มั ติ
การเบิกจายคาใชจายดังกลาวจากเงินงบประมาณ งบดําเนินการ (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ หรืองบอื่น ๆ
ที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน)
หากสวนราชการมีเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใชเงินงบประมาณ เชน เงินรายได หรือเงินบํารุง
เปนตน สามารถนํามาจายเปนคาใชจายในการทําประกันภัยไดโดยดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ
4. รถยนตที่ไมสามารถเบิกคาใชจายในการทําประกันภัยรถจากเงินงบประมาณหรือเงินรายรับ
อื่นใดของสวนราชการ ไดแก รถยนตที่สวนราชการจัดหาโดยการเชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2546 และรถยนตสวนตัวของขาราชการผูมีสิทธิไดรถประจําตําแหนงที่เลือกรับเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการ
จัดหารถประจําตําแหนงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้
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1. การจัดใหมีการประกันภัยรถราชการภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 แกรถราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แกไข
เพิ่มเติม ซึ่งในสวนนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรถือกรรมสิทธิ์ในรถทุกคัน แตรถบางคันอยูในความดูแลและอยูในความ
ครอบครองของคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ ดังนั้น การจัดหาการประกันภัยและการชําระคาเบี้ยประกันภัย
จะพิจารณาเห็นสมควรประการใด
2. สํ า หรั บการประกั นภั ยรถราชการภาคสมั ครใจ หากมหาวิทยาลั ยประสงคที่ จะจั ดให มี การ
ประกั นภัยรถราชการภาคสมั ครใจจะตอ งพิจ ารณาตามความจํ าเป นและเหมาะสมกั บ ภารกิ จ งานของแต ล ะ
หนวยงานเพื่อมิใหเกิดภาระแกงบประมาณแผนดินและตองเสนอเรื่องใหคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอา
ประกันภัยทรัพยสินของรัฐพิจารณาอนุมัติกอนการเบิกจายคาใชจายกอน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
ก. ตามขอ 1 การจัดใหมีการประกันภัยรถราชการประเภทภาคบังคับในสวนที่อยูในความ
ดูแลและอยูในความครอบครองของคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ ที่ประชุมมอบหมายให
คณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของเสนอรายละเอียดขอมูลในการจัดหาการประกันภัยและการ
ชําระคาเบี้ยประกันภัยมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2549
ข. ตามขอ 2 การจัดใหมีการประกันภัยรถราชการประเภทภาคสมัครใจ หากคณะวิชา/
หนวยงานที่ประสงคจะจัดใหมีการประกันภัยรถราชการประเภทสมัครใจ (เพิ่มเติม)
ใหคณะวิชา/หนวยงานที่ประสงคจะจัดใหมีการประกันภัยรถราชการประเภทสมัครใจ
เสนอรายละเอียดขอมูลในการจัดหาการประกันภัยและการชําระคาเบี้ยประกันภัยมายัง
มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการเวียนแจง
เรื่องดังกลาวใหคณะวิชา/หนวยงานตาง ๆ ทราบอีกครั้งในภายหลัง
แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพยสินของรัฐพิจารณาอนุมัติ
กอนการเบิกคาใชจายตอไป
มติ

ระเบียบวาระที่ 4.2

พิจารณาการเบิกจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549

สรุปเรื่อง
ดวยกรมบัญชีกลางไดมีหนังสือซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายเบี้ยประชุมกรรมการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ที่ กค 0409.6/ว 90
ลงวั น ที่ 10 มี น าคม 2549 กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการที่ แ ต ง ตั้ ง โดยคณะรั ฐ มนตรี มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เบี้ ย ประชุ ม
คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 ซึ่งประกอบดวย
1. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ)
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2. คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสาร
ประกวดราคากอนเริ่มการพัสดุ
3. คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ
คณะกรรมการทั้ง 3 ชุดเปนคณะกรรมการที่แตงตั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 และสําหรับกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกสามารถเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางเขารวมประชุมตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แกไข
เพิ่มเติมไดดวย สวนเจาหนาที่ที่ประจําสถานที่เสนอราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสไมมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม
กรรมการแตสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในกรณีที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปปฏิบัติงาน
ดังกลาวไดตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
โดยที่มติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบใหมีการปรับปรุง
อัตราคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการชุดดังตอไปนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
1.1 นายกสภาและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก) ในอัตราคนละไมเกิน 2,000
บาท/ครั้ง โดยใหเบิกจายจากเงินงบประมาณในอัตราไมเกิน 1,000 บาท/ครั้ง และหรือจากเงินรายไดสมทบเงิน
งบประมาณในอัตรารวมกันไมเกิน 2,000 บาท/ครั้ง
1.2 กรรมการซึ่งเปนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในอัตราไมเกิน 600 บาท/ครั้ง
1.3 เลขานุการ
ในอัตราไมเกิน 600 บาท/ครั้ง
2. กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.1 ประธาน
ในอัตราไมเกิน 750 บาท/ครั้ง
2.2 กรรมการ
ในอัตราไมเกิน 600 บาท/ครั้ง
ในอัตราไมเกิน 600 บาท/ครั้ง
2.3 เลขานุการ
อนึ่งอัตราเบี้ยประชุมในสวนของประธานกรรมการฯ ไดรวมเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของ
อัตราเบี้ยประชุมที่มีสิทธิไดรับแลว สวนกรรมการสภาคณาจารย กรรมการประจําคณะหรือเทียบเทาและกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ ใหเบิกจายในอัตราเดิมตามที่เคยเบิกจายเพราะเปนอัตราที่เหมาะสมแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดอัตราการเบิกจายเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ทั้ง 3 ชุดตามที่ไดกลาวมาขางตน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหกําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ทั้ง 3 ชุดเฉพาะกรรมการที่เปน
บุคคลภายนอกในอัตราคนละ 1,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และประเภทขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามที่รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดเสนอใหมีการยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ 316/2549 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และ
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี เนื่องจากคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการประเภท
คณาจารย ประกอบดวยประธานสภาคณาจารย และเลขานุการคณะทุกคณะ คณะกรรมการฯ มีจํานวนทั้งสิ้น
22 คน ซึ่งรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทรมีความเห็นวา อาจจะเกิดอุปสรรคในเรื่องการจัดการประชุม
การประสานงานและการจัดสงเอกสารเลือกตั้งและจะมีผลกระทบทําใหการเลือกตั้งลาชา จึงขอเสนอใหแยก
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ออกเปน 3 ชุด ดังนี้
(1) คณะกรรมการดํ าเนิ นการเลื อกตั้ งคณะกรรมการประจํ ามหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
วังทาพระ ประเภทคณาจารย และประเภทขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารยโดยใหรองอธิการบดีฝายบริหาร
เปนประธาน และเจาหนาที่ของฝายการเจาหนาที่ กองกลาง เปนเลขานุการ
(2) คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวั ง สนามจั น ทร ประเภทคณาจารย และประเภทข า ราชการและพนั ก งานซึ่ ง มิ ใ ช ค ณาจารย โ ดยให
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจั นทร เปนประธาน และเจา หนา ที่ของงานการเจา หนาที่ กองงานวิทยาเขต
เปนเลขานุการ
(3) คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร
เพชรบุรี ประเภทคณาจารย และประเภทขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารยโดยใหรองอธิการบดี เพชรบุรี
เปนประธานและหัวหนาสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนเลขานุการ
ในการนี้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 316/2549
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 ไมสามารถดําเนินการเลือกตั้งในวาระแรกไดทันภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทคณาจารย พ.ศ.2548 และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการ
ประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประเภทข า ราชการและพนั ก งานซึ่ ง มิ ใ ช ค ณาจารย พ.ศ.2548 มี ผ ลใช บั ง คั บ
เนื่องจากระเบียบทั้งสองฉบับดังกลาวมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2548 แตมหาวิทยาลัยศิลปากร
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549
ดังนั้นรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร จึงเสนอวา ใหนับเวลาเกาสิบวันตั้งแตวันที่
ออกคําสั่งฉบับใหม นั้น
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ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย พ.ศ.2548 ขอ 5 กําหนดวา
“ให อ ธิ ก ารบดี แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง กรรมการประเภทคณาจารย
ประกอบด วยรองอธิ ก ารบดี ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบหมาย เป น ประธานกรรมการ ประธานสภาคณาจารย ห รื อ ผู ที่
ประธานสภาคณาจารยมอบหมาย เปนกรรมการ ผูแทนคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ จํ า นวนหน ว ยงานละหนึ่ ง คน เป น กรรมการ และข า ราชการหรื อ พนั ก งานสั ง กั ด
สํานักงานอธิการบดี 1 คน เปนเลขานุการ
คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตาม
วรรคกอนตองเปนหนวยงานที่มีคณาจารยสังกัดเทานั้น”
ขอ 5 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย พ.ศ.2548 กําหนดวา
“ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการประเภทขาราชการและ
พนักงานซึ่งมิใชคณาจารยประกอบดวยผูที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ขาราชการและพนักงานซึ่ง
มิใชคณาจารย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ และขาราชการหรือพนักงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 คน
เปนเลขานุการ”
งานวินัยและนิติการไดพิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้
1. เมื่อพิจารณาตามขอ 5 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย พ.ศ.2548 และขอ 5 แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทขาราชการและ
พนั ก งานซึ่ ง มิ ใช ค ณาจารย พ.ศ.2548 แล ว ระเบี ย บทั้ ง สองฉบั บ มิ ไ ด กํ า หนดให มี ก ารแต ง ตั้ งคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งฯ แบบรวมทุกเขตการศึกษา หรือแยกเขตการศึกษา ดังนั้น การที่จะแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งฯ ตามเขตการศึกษาจึงสามารถกระทําได
2. การใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบ คือ การใหอธิการบดีเปนผูปฏิบัติการตาง ๆ ให
เปนไปตามที่ระเบียบนั้น ๆ กําหนด ดังนั้น อธิการบดีจึงไมสามารถออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งฯ ฉบับใหมโดยใหนับระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแตวันที่ออกคําสั่งฉบับใหมได
3. ในกรณีที่มีขอขัดของเกี่ยวกับการใชระเบียบฯ ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถดําเนินการตามที่
ระเบียบฯ กําหนดไวได มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหมีการแกไขเพิ่มเติมระเบียบฯ ในสวนที่เปนปญหาในการ
ดําเนินการได
พรอมนี้ไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารยและประเภทขาราชการและพนักงาน
ซึ่งมิใชคณาจารย (ฉบับใหม) เสนอที่ประชุมพิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ (ราง)
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ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรประเภท
ขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
ก. ตามขอ 1 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารยและประเภทขาราชการและ
พนักงานซึ่งมิใชคณาจารย ตามเขตการศึกษา
ข. ตามขอ 3 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมีการแกไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย พ.ศ.
2548 และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประเภทข าราชการและพนั กงานซึ่งมิ ใช คณาจารย พ.ศ.2548 โดยใหจัด ทํา ระเบีย บมหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารยและ
ประเภทขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย (ฉบับใหม) พ.ศ.2549 ขึ้น โดยใหยกเลิกความในขอ 13 แหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทคณาจารย พ.ศ.2548 และประเภทขา ราชการและพนักงานซึ่งมิ ใช คณาจารย พ.ศ.2548 และใหใ ช
ความตอไปนี้
ขอ 13 ใหจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการในวาระแรก โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน
นั บ แต วั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ และให แ ก ไ ขความในข อ 4 วรรค 1 แห ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทขาราชการและพนักงานซึ่ง
มิใชคณาจารย พ.ศ.2548 เปน “คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการประเภทขาราชการและพนักงานซึ่ง
มิใชคณาจารย มีดังตอไปนี้”
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ค. เห็นชอบใหดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทรและ
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ทั้งประเภทคณาจารยและประเภทขาราชการและพนักงาน
ซึ่งมิใชคณาจารยโดยแยกกรรมการตามเขตการศึกษาและใหอิงตามคําสั่งเดิมที่ 316/2549 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ
2549 เพื่อเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
มติ

ระเบียบวาระที่ 4.4

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการปาฐกถาศิลป พีระศรี พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการปาฐกถาศิลป พีระศรี
ประกอบกับ “ปาฐกถาศิลป พีระศรี” เปนชือ่ ปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกศาสตราจารย
ศิลป พีระศรี ผูก อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและผูมีคุณูปการอยางยิ่งตอวงการศิลปศึกษาของไทย
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ในการนี้งานวินัยและนิติการจึงไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการปาฐกถา
ศิลป พีระศรี (ฉบับใหม) เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน (ร า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร วาดวยการปาฐกถาศิลป พีระศรี พ.ศ. .... โดยใหมีการตัดขอความในขอ 4.3.2 วรรคสองออกตามที่ที่
ประชุมเสนอแนะกอน แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5

รายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 เพื่อเสนอตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได ดํ า เนิ น การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายในตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และไดมีการจัดสง
รายงานตามแบบ ปย.1 ปย.2 ติดตาม-ค3 และ ติดตาม – ปย.3 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2548 นั้น
ตามภาระหนาที่งานตรวจสอบภายในไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ 6 ใหผูรับตรวจรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับ ดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอย
ปล ะครั้ง ภายในเกา สิบ วัน นับ จากวัน สิ้น ปง บประมาณ โดยให ผูต รวจสอบภายในปฏิ บัติ ห นา ที่ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 ขอ 8 ใหผูรับตรวจ
กําหนดใหผูตรวจสอบภายในเปนผูสอบทานการจัดวางระบบควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดและรายงานผลใหกับคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินตามแบบรายงาน ปส. นั้น
บัดนี้งานตรวจสอบภายในไดดําเนินการสอบทานระบบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี
คณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร เรียบรอยแลว โดยเริ่มดําเนินการสอบทานตั้งแตวันที่
6 – 27 ธันวาคม พ.ศ.2548 ดวยวิธกี ารสัมภาษณ สังเกตการณและวิธีการสุมทีจ่ ําเปนตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในผลจากการดําเนินการสอบทานปรากฏวา ระบบควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี คณะวิชา ศูนย
สถาบัน สํานัก สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการพิจารณาความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง
ไดอยางเหมาะสม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายในของ
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2548 ตามที่ ง านตรวจสอบภายในเสนอ แล ว ให นํ า เสนอ
สภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.6

การปรับคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียม
นําเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2549 เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2549 เห็นชอบใหคณะเภสัชศาสตร
ขึ้นคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษอื่น ๆ โดยใหนําเรื่องเขาขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมที่จะถึงในเดือน กรกฎาคมนี้ 2549 นั้น
เนื่องจากคณะวิทยาการจัดการไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2549 ตั้งแต
เดือนมกราคม 2549 ใหเพิ่มคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาสาขาการจัดการชุมชน (โครงการปกติ) จากอัตรา
เดิม 2,000 บาท เปนอัตรา 3,600 บาท พรอม ๆ กับใหมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษสําหรับนักศึกษาโครงการ
พิเศษและมหาวิทยาลัยไดออกประกาศสําหรับกรณีหลังโดยมีผลบังคับใชแลวนั้น
คณะวิทยาการจัดการประสงคขอใหมหาวิทยาลัยนําเรื่องที่คณะวิทยาการจัดการไดรับอนุมัติให
ขึ้นคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาสาขาการจัดการชุมชนที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2550 เพื่อเสนอขอรับ
ความเห็นชอบในคราวเดียวกันกับเรื่องของคณะเภสัชศาสตรดวย เนื่องจากคณะวิทยาการจัดการไมสามารถรอ
การดําเนินงานที่ไมมีกําหนดเวลาไดเพราะอาจจะกอใหเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น
ในการนี้ รองศาสตราจารย ดร.วิสาข จัติวัตร รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงความคืบหนาวา
จะรวบรวมเรื่องการขึ้นอัตราคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของทุกคณะวิชาเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาใน
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2549 และจะสงวาระเขาประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2549
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบใหปรับอัตราคาหนวยกิตตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้
- กลุมสาขาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร/ศิลปศาสตร ประกอบดวย คณะโบราณคดี
คณะอักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คาบรรยาย 300 บาท คาปฏิบัติการ 300 บาท
- กลุมสาขาศิลปะ ประกอบดวย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะมัณฑนศิลป คาบรรยาย 300 บาท คาปฏิบัติการ 400 บาท
- กลุมสาขาวิทยาศาสตร ประกอบดวย คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คาบรรยาย 300 บาท คาปฏิบัติการ 400 บาท
มติ
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- กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย คณะเภสัชศาสตร คาบรรยาย 900
บาท คาปฏิบัตกิ าร 1,500 บาท
ทั้งนี้ คาหนวยกิตรายวิชาสําหรับนักศึกษาสําเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่รับปริญญาอีก
สาขาหนึ่ง รหัสประจําตัว 847..... เปนตนไป ชําระ 15 เทาของคาลงทะเบียนรายวิชาบรรยายและใหชําระในอัตรา
20 เทาของคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาคปฏิบัติการ ตามรายละเอียดในเอกสารอัตราคาหนวยกิตรายวิชา
สําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2546
2. เห็นชอบใหปรับอัตราคาธรรมเนียมพิเศษดังนี้
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
5,000 บาท
- คณะโบราณคดี
2,000 บาท
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร
6,000 บาท
- คณะมัณฑนศิลป
7,000 บาท
- คณะอักษรศาสตร
6,500 บาท
- คณะศึกษาศาสตร
2,000 บาท
- คณะวิทยาศาสตร
5,000 บาท
- คณะเภสัชศาสตร
6,000 บาท
- คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8,000 บาท
- คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
5,000 บาท
- คณะวิทยาการจัดการ
3,600 บาท
3. เห็นชอบใหปรับอัตราคาธรรมเนียมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เรียกเก็บตามรายการดังตอไปนี้
- คาบํารุงกิจการนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
300 บาท
- คาบริการสุขภาพ ภาคการศึกษาละ
200 บาท
- คาธรรมเนียมในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
150 บาท
(เปดบัญชี 100 บาท)
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามขอ 1 – ขอ 3
4. เห็นชอบใหคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปรับอัตราคาหนวยกิตรายวิชา
พิเศษ ดังนี้
โครงการปกติ
- 611 492 โครงงานวิจัยตามคําแนะนําสําหรับนักศึกษาปโตรเคมี 1
รายวิชาละ
2,000 บาท
- 611 493 โครงงานวิจัยตามคําแนะนําสําหรับนักศึกษาปโตรเคมี 2
รายวิชาละ
4,000 บาท
- 614 393 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
รายวิชาละ
2,000 บาท
หนวยกิตละ
2,000 บาท
- 612 492 จุลนิพนธ
- 613 492 จุลนิพนธ 1
หนวยกิตละ
2,000 บาท
- 613 493 จุลนิพนธ 2
หนวยกิตละ
2,000 บาท
- 615 498 โครงงานอุตสาหกรรมเครื่องกล 1
หนวยกิตละ
2,000 บาท
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-

615
616
616
616

499 โครงงานอุตสาหกรรมเครื่องกล 2
หนวยกิตละ
2,000 บาท
432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี
หนวยกิตละ
1,000 บาท
492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1
หนวยกิตละ
2,000 บาท
493 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2
หนวยกิตละ
2,000 บาท
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
- ปรับอัตราคาธรรมเนียมพิเศษ เปน ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
- อัตราคาลงทะเบียนเรียนวิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติการ และรายวิชาพิเศษอืน่ ๆ ยังคงใชอัตราเดิม
5. เห็นชอบใหคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรปรับอัตราคาหนวยกิตรายวิชาดังนี้
- รายวิชาสหกิจศึกษา หนวยกิตละ 500 บาท
- รายวิชาจุลนิพนธ หนวยกิตละ 1,000 บาท
อนึ่ง ที่ประชุมมอบหมายใหแตละคณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของใหรายละเอียด Unit Cost
เหตุผลความจําเปนที่จะตองปรับขึ้นอัตราคาหนวยกิต/คาธรรมเนียมพิเศษไปยังรองอธิการบดีฝายวางแผนและ
วิจัยเพื่อรวบรวมและนําเสนอในภาพรวมของเหตุผลความจําเปนที่มหาวิทยาลัยจะตองปรับขึ้นอัตราคาหนวย
กิต/คาธรรมเนียมพิเศษในครั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2549 ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.7

การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพือ่ เสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน
ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 673/2547 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 แตงตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอปุ การคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี
วาระการปฏิบตั ิหนาที่ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2549 นั้น เนื่องจากใกลจะหมดวาระการปฏิบัติหนาที่แลวและเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อ
บุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมอี ุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให แ ต ง ตั้ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน ง และผู มี ร ายชื่ อ ต อ ไปนี้ เ ป น
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ชุดใหม) โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป
1. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ
3. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
กรรมการ
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4. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
5. ผูอ ํานวยการหอศิลป
6. ประธานสภาคณาจารย หรือผูแทน
7. ผูอ ํานวยการกองกลาง
8. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.8

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

(ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่...)
พ.ศ. .... เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการตอไปและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดแจงใหมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบวา รางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวไมถกู ตอง เนื่องจากหนวยงานในกํากับเปน
เพียงหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัยซึ่งไมถูกตองตามกฎหมายจึงไมสามารถกําหนดสีประจําคณะได
นั้น
ตอมามหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีหนังสือ ที่ ศธ 0520/00855 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2549 ขอ
ใหสงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวคืนเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสง
รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....โดยใหมหาวิทยาลัยศิลปากรปรับแกไขในราง
พระราชกฤษฎีกาฯใหถูกตองตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ (ร า ง) พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยปริ ญ ญาใน
สาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยใหเพิ่มสาขาวิชาวิทยาลัยนานาชาติมีปริญญาสองขั้นคือ
ก. ตรี เรียกวา บริหารธุรกิจบัณฑิต
ข. โท เรียกวา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีหลายหลักสูตรที่ยังไมไดรับทราบเกี่ยวกับการตอบรับการรับรองหลักสูตร
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจของวิทยาลัยนานาชาติ ที่ประชุม
จึงมอบหมายใหกองบริการการศึกษาซึ่งรับผิดชอบเรื่องหลักสูตรติดตามผลจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและใหประสานงานกับกองกลางเพื่อดําเนินการตอไป
ปดประชุมเวลา 13.30 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม

