
                    รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                          ครั้งที่  17/2549 
                                วันอังคารที่  29 สิงหาคม  2549 
      ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

 
ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.วิวฒันชัย   อัตถากร  อธิการบด ี    ประธานที่ประชุม                   
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   3.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา  
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   4.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี 

   5.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   รองอธิการบดีฝายบริหาร  

     และรักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป          

   6.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   7.  อ.สกุล  บณุยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   

   8.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

   9.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ      

 10.  อ.ณัฐวฒุ ิ ปรียวนิตย   รองคณบดีฝายวิชาการ 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 11.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 
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     รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
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 17.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร   

 18.  รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   

 19.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 20.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกรู  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 21.  รศ.ดร.วศิน  อิงคพฒันากุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวชิาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ
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 22.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

 23.  อ.ดร.วรพจน  ชอบธรรม  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายวิชาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร   

24.  รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

25.  ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  ประธานสภาคณาจารย            

  
ผูไมมาประชมุ      
  1.  อ.ดร.ศุภชัย  ศภุลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  ติดราชการ 

  2.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม   ติดราชการ 

  3.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร  ติดราชการ 
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  5.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร    ติดราชการ 

  6.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร    ติดราชการ 

  7.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ติดราชการ 
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เปดประชุมเวลา 11.20 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  16/2549 
   เมื่อวันอังคารที่  15 สิงหาคม  2549 
                                                                                                                                                         
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่  16/2549  เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2549 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มมีตรัิบรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2.1 ผลการปฏิบัตติามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่4/2549  
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยงานการประชุมไดจัดทําสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2549 

เมื่อวนัพุธที ่12 กรกฎาคม 2549 เพือ่ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชมุสภามหาวิทยาลัย  

เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชมุสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 5/2549 วันพุธที ่ 13 กันยายน 2549 ตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  แลวจะไดใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  

สภามหาวิทยาลัย  เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2549 วันพธุที่ 13 

กันยายน 2549 ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 2.2          สรุปผลการประชุมในหัวขอ  “How  to Penetrate China Education Market” 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธไดมอบหมายให  นางสาวธนรัตน  เกรอด  นักวิเทศสัมพันธ  

เขารวมประชุมในหัวขอ  “How to penetrate China Education Market” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 ณ กรมสงเสริม

การสงออก รัชดาภิเษก นั้น บัดนี้  นางสาวธนรัตน  เกรอด ไดสรุปสาระของการประชุมมาใหทราบดังนี้ 

  ในการประชุมครั้งนี้ไดแบงออกเปน 2 ประเด็น คือ กลยุทธในการเจาะตลาดการศึกษาในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนและสถานการณในการรับสมัครศึกษาตอ  เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดงาน  China 

Education Expo 2006  ในระหวางวันที่ 14 – 29 ตุลาคม 2549  โดยมี Mr.Zong Wa, Executive  director of China 

Education Association for International Exchange (CEAIE) และ Mr.Guan Hong  เปนผูบรรยาย        โดยกรม

สงเสริมการสงออกจะนํามหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของไทยเขารวมงานซึ่งรับสมัครผูเขารวมงาน    9 

สถาบัน  และจะตองสงรายละเอียดพรอมกับขอมูลตาง ๆ เชน แผนพับแนะนํามหาวิทยาลัยและใบสมัคร เปนตน 

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2549 โดยมีคาใชจายในการดําเนินงาน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

  ทั้งนี้  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งเปาหมายไววาในป ค.ศ.2020  จะตองมีนักศึกษา 20 

ลานคนในการศึกษาภาคบังคับ 9 ป  ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจํานวน 8.5 ลานคน  โดยจะมี

นักเรียนจากปกกิ่งเขาสอบ National  Examination ทั้งหมดจํานวน 120,000 คน  ซึ่งจะสอบเขามหาวิทยาลัยได 

70% และจะมีนักเรียนเพียง 40,000 คนเทานั้นที่ไมผานการคัดเลือก 

  นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมจะกลาวถึงเรื่องการใชภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาจีน  โดยมีกรณีตัวอยางจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย วา นักเรียนจีนไมสามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษไดดีเทาที่ควร จึงทําใหมหาวิทยาลัยตองเพิ่มเวลาในการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบขอมูลในเบื้องตน 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
ระเบียบวาระที่ 3.1 เงินสมนาคุณประจําตําแหนงประธานสภาคณาจารย 
 
สรุปเรื่อง 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีคร้ังที่ 16/2549 เมื่อวันอังคารที่ 15  สิงหาคม 2549  ไดพิจารณา 

วาระที่ 4.4  เร่ือง ขอทบทวนมติที่ประชุมคณบดีเกี่ยวกับเงินสมนาคุณประจําตําแหนงประธานสภาคณาจารย  โดย

ที่ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารหาขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระหนาที่ของตําแหนง

ประธานสภาคณาจารยและการเบิกจายเงินสมนาคุณประจําตําแหนงประธานสภาคณาจารยจากมหาวิทยาลัย/

สถาบันอื่น ๆ แลวนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป นั้น 

  บัดนี้รองอธิการบดีฝายบริหารไดหาขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระหนาที่ของตําแหนง

ประธานสภาคณาจารยและการเบิกจายเงินสมนาคุณประจําตําแหนงประธานสภาคณาจารยจากมหาวิทยาลัย/

สถาบันอื่น ๆ โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้ 

  มีบางมหาวิทยาลัย/บางสถาบันไมไดกําหนดอัตราเงินประจําตําแหนงประธานสภาคณาจารย         

ไว แตอยูในระหวางกําลังเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในประเด็นดังกลาว  และบางมหาวิทยาลัยไดกําหนด          

เปนเงินคาตอบแทนอยางอื่น  เชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดในรูปของคาตอบแทนเบี้ยประชุมครั้งละ 2,500 

บาท (สองพันหารอยบาทถวน)  

  สําหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ไดกําหนดเงินประจําตําแหนงประธานสภาคณาจารยโดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ มีดังนี้ 

  1.  มหาวิทยาลัยนเรศวร     20,000  บาท/เดือน 

  2.  มหาวิทยาลัยมหิดล     10,000    บาท/เดือน 

  3.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      5,600    บาท/เดือน 

  4.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ    5,600    บาท/เดือน 

  5.  มหาวิทยาลัยแมโจ       3,500 x 2  บาท/เดือน 

  6.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม       5,600   บาท/เดือน 

  สวนการกําหนดภาระหนาที่ของตําแหนงประธานสภาคณาจารยของมหาวิทยาลัย/สถาบันอื่น ๆ 

ไดกําหนดภาระหนาที่ของประธานสภาคณาจารยไววา  “ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกอธิการบดีและหนาที่อื่น

ตามที่อธิการบดีจะมอบหมาย” 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมคณบดีเกี่ยวกับเงินสมนาคุณประจําตําแหนง

ประธานสภาคณาจารย 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติยืนยันให เบิกจายเงินสมนาคุณประจําตําแหนงประธาน             

สภาคณาจารยตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2538 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2538 คือ เห็นชอบใหเบิก

จายเงินสมนาคุณประจําตําแหนงประธานสภาคณาจารยในอัตราเดือนละ 6,000 บาท  (หกพันบาทถวน)  ทั้งนี้                

หากประธานสภาคณาจารยมีตําแหนงทางวิชาการใหไดรับเพียงครึ่งเดียว 

  สําหรับกรณีที่สภาคณาจารยเสนอที่ประชุมพิจารณาในประเด็นที่วา “ควรดําเนินการเบิกจาย

ดวยวิธีเดียวกันกับตําแหนงทางบริหารดวย”  นั้น  หากในอนาคตกระทรวงการคลังไดออกกฎหมายกําหนดการเบิก

จายเงินสมนาคุณใหแกผูดํารงตําแหนงทางบริหารทั้ง 2 ทาง คือ เงินประจําตําแหนงทางวิชาการพรอมดวย

คาตอบแทนพิเศษ (2 เทา) และเงินประจําตําแหนงผูบริหารก็ใหสภาคณาจารยนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อ

พิจารณาขอทบทวนมติท่ีประชุมคณบดีเกี่ยวกับเงินสมนาคุณประจําตําแหนงประธานสภาคณาจารยตอไปใน

ภายหลัง 

 
ระเบียบวาระที่ 3.2 แนวทางการเจาะตลาดการศึกษาในตางประเทศ 
 
สรุปเรื่อง 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2549 เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2549 วาระที่ 2.2 

เร่ือง การประชุม  “How  to Penetrate  China  Education Market”  ที่รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธไดแจงให         

ที่ประชุมทราบเบื้องตนแลว  นั้น ประธานเห็นวา  ในอนาคตตลาดการศึกษาในตางประเทศจะเปนเปาหมายที่

สําคัญของประเทศไทย  ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินการเจาะตลาดการศึกษาในตางประเทศเปนไปดวยความ

เรียบรอยจึงเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด  เพื่อพิจารณาวางแผน/กําหนดกลยุทธ/กําหนดแนวทาง

ความรวมมือทางวิชาการในการเจาะตลาดการศึกษาในตางประเทศ  โดยใหงานวิเทศสัมพันธจัดตั้งหนวยงาน

รองรับการประสานงาน/บริการเฉพาะกิจในดานนี้ และหากคณะวิชาที่เกี่ยวของประสงคจะใชบริการให

ประสานงานกับงานวิเทศสัมพันธ   ทั้งนี้  ประธานไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธพิจารณาเสนอ

รายชื่อคณะกรรมการมายังประธานเพื่อจะไดลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไปดวย 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา    
ระเบียบวาระที่ 4.1       วิทยาลัยนานาชาติขอแกไขอัตราคาปรบัลงทะเบียนลาชาและอัตราคาปรับ           

  ชําระเงินลาชา 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ  คร้ังที่ 8/2549  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549            

ไดเสนอขอปรับเพิ่มอัตราคาปรับลงทะเบียนลาชาและอัตราคาปรับชําระเงินลาชาสําหรับนักศึกษาวิทยาลัย

นานาชาติในอัตราใหมดังนี้ 

1. อัตราคาปรับลงทะเบียนลาชา (นับจากวันแรกหลังจากวันสุดทายของกําหนดวันลงทะเบียน) คือ 
 

หลักสูตร อัตราเดิม อัตราที่เสนอ 

1.1 ปริญญาบัณฑิต 

 

1.2 บัณฑิตศึกษา 

วันละ 30 บาท 

สูงสุดไมเกิน 500 บาท 

วันละ 50 บาท 

สูงสุดไมเกิน 1,000 บาท 

วันละ 100 บาท 

สูงสุดไมเกิน  1,000 บาท 

วันละ 100 บาท 

สูงสุดไมเกิน 1,000 บาท 
 

2. อัตราคาปรับชําระเงินลาชา  (นับจากวันแรกหลังจากวันสุดทายของกําหนดวันชําระคาลงทะเบียน)  คือ 
 
 

หลักสูตร อัตราเดิม อัตราที่เสนอ 

2.1 ปริญญาบัณฑิต 

 

2.2  บัณฑิตศึกษา 

วันละ 30 บาท 

สูงสุดไมเกิน 500 บาท 

วันละ 50 บาท 

สูงสุดไมเกิน 1,000 บาท 

วันละ 100 บาท 

สูงสุดไมเกิน 1,000 บาท 

วันละ 100 บาท 

สูงสุดไมเกิน 1,000 บาท 
 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหมีการแกไขอัตราคาปรับเนื่องจากลงทะเบียนรายวิชา 

ชากวากําหนดและอัตราคาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนดของนักศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต  จากวันละ 30 บาท  แตทั้งนี้ไมเกิน 500 บาท  เปนวันละ 100 บาท แตทั้งนี้ไมเกิน 1,000 บาท  แลวให

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

  สําหรับกรณีการลงทะเบียนชากวากําหนดและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนด 

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   เห็นสมควรนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณากอน แลวจึงนําเสนอ              

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.2 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการคณะดุริยางคศาสตร 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการบริหารจัดการคณะที่เปนหนวยงานในกํากับและ

คณะที่เปนสวนราชการซึ่งมีสวนงานเปนหนวยงานในกํากับ พ.ศ.2547 ขอ 5 กําหนดใหคณะที่เปนหนวยงานใน

กํากับของมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย 

  1.  อธิการบดี  ประธาน 

  2.  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเสนอชื่อโดยความเห็นชอบของที่ประชุม

คณบดี จํานวน 3 คน  เปนกรรมการ 

  3.  รองอธิการบดี 1 คน เปนกรรมการ 

  4.  คณบดี เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ในการนี้คณะดุริยางคศาสตรไดแจงวา บัดนี้ครบวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการ

อํานวยการคณะดุริยางคศาสตรแลว  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร           

คณะดุริยางคศาสตร ครั้งที่ 7/2549  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 เห็นชอบใหเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย (ตามคําส่ังเดิม) จํานวน 3 คน  เปนกรรมการอํานวยการอีกวาระหนึ่งดังรายชื่อตอไปน้ี 

  1.  ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ณ นคร 

  2.  อาจารยดนู  ฮันตระกูล 

  3.  เรืออากาศตรี  ศาสตราจารยพิเศษ ดร.แมนรัตน  ศรีกรานนท   

  สําหรับกรรมการในสวนที่แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณะดุริยางคศาสตร

พิจารณาแลวเห็นสมควรใหรองอธิการบดีฝายบริหารเปนกรรมการอํานวยการเชนเดิม 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติใหความเห็นชอบการแตงตั้ งคณะกรรมการอํานวยการ               

คณะดุริยางคศาสตร (ชุดใหม) ตามที่คณะดุริยางคศาสตรเสนอ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

  
ระเบียบวาระที่ 4.3       การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
   สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ.2548 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

การจัดการงานวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ.2548 โดยจะเริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2548 ตั้งแตภาคการศึกษา

ปลาย ปการศึกษา 2549 เปนตนไป  สาระในการปรับปรุงแกไขคือ  ขอเปดรายวิชา (ใหม)  ในหมวดวิชาเลือกจํานวน 

1 รายวิชา คือ รายวิชา 619  633  ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการงานวิศวกรรม  2(2-0-4) 
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  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คร้ังที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549  ไดพิจารณาใหความ

เห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ.2548 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบ          

ตอโครงสรางหลักสูตร  ดังนั้น  จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบ

อํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4       คณะโบราณคดีขอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักงานเลขานุการ 
  คณะโบราณคด ี

 

สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักงานเลขานุการคณะ

โบราณคดี (ใหม)  โดยแบงออกเปน 4 งานดังนี้ 

  1.  งานบริหารและธุรการ แบงเปน 

       1.1   หนวยสารบรรณ 

       1.2   หนวยการเจาหนาที่ 

       1.3   หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

       1.4   หนวยบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม * 

                   1.5   หนวยประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ 

  2.  งานคลังและพัสดุ 

       2.1   หนวยการเงินและบัญชี 

                               2.2   หนวยพัสดุ 

                               2.3   หนวยงบประมาณ * 

  3.  งานบริการการศึกษา 

       3.1   หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 

           3.2   หนวยกิจการนักศึกษา 

                               3.3   หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 

                               3.4   หนวยคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ * 

                         4.  งานแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา * 

       4.1   หนวยนโยบายและแผน 

                               4.2   หนวยประกันคุณภาพการศึกษา * 

  *หมายถึง งาน/หนวยงานที่เสนอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการใหม 
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  ทั้งนี้  เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นในปจจุบันและเปนการรองรับการปรับเปล่ียนสถานภาพการเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี            

ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 แลว   

  ตามรายละเอียดในเอกสารการเสนอขอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักงาน

เลขานุการคณะโบราณคดี 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของ

สํานักงานเลขานุการคณะโบราณคดี (ใหม) ตามที่คณะโบราณคดีเสนอ  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.5       ผศ.วินัย  ผูนําพล  ขอลาออกจากการเปนกรรมการประจําหอศิลป 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  1831/2548 ลงวันที่  10 พฤศจิกายน  2548 แตงตั้ ง

คณะกรรมการประจําหอศิลป  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 นั้น  

  บัดนี้   ผศ.วินัย  ผูนําพล  ประสงคขอลาออกจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการประจํา         

หอศิลป เนื่องจากมีภาระงานสอนมาก โดยมีผลตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2549  เปนตนไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงวางที่ ผศ.วินัย  ผูนําพล ไดขอ

ลาออกจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการประจําหอศิลป  ตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2549  เปนตนไป 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง อาจารย ดร.สายัณห  แดงกลม เปนกรรมการ     

ในคณะกรรมการประจําหอศิลปแทนตําแหนงวางที่ ผศ.วินัย  ผูนําพล  ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการตั้งแต 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6       การจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือที่ นร 1201/1076  ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 แจงผลคะแนน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548  พรอมกับแจงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงิน

รางวัลวา  กรณีสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลที่ไดรับใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสวนรวมใน

ความสําเร็จของสถาบันการศึกษาดวยก็ได ซึ่งที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 10/2549  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 มีมติ

ใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อวางหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่ประชุม
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คณบดีครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549  ไดมีมติใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงิน

รางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548  ตามที่คณะทํางานฯ เสนอ  ในสัดสวน 60  :  40   ของเงินรางวัลที่ไดรับ

ทั้งหมดใหแกขาราชการ  ลูกจางประจําและพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน   โดยจายตามระยะเวลาจริงที่ปฏิบัติงาน

ในชวงระยะเวลาปงบประมาณ พ.ศ.2548 (1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548)  โดยไมรวมผูบริหารซึ่งมีสิทธิไดรับ

เงินรางวัลตางหาก  พรอมกับเห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง หลักเกณฑการจายเงินรางวัล

ประจําปจํานวน 2 ฉบับ  โดยใหจายเงินรางวัลที่ไดรับแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางประจํา แลวนั้น 

  ในการนี้กระทรวงการคลังไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0409.6/ ว 57 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 

แจงประกาศใชระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินรางวัลสําหรับผูบริหารและสําหรับหนวยงานเพื่อ

จายใหแกขาราชการ  ลูกจางประจําและพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และกรมบัญชีกลาง ไดมีหนังสือ    

ดวนที่สุด ที่ กค 0409.6/ ว 311  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2549  แจงหลักเกณฑและแนวทางการจายเงินรางวัลสําหรับ

หนวยงานเพื่อจายใหแกขาราชการ  ลูกจางประจําและพนักงานของรัฐซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการ

เบิกจายเงินรางวัลสําหรับผูบริหารและสําหรับหนวยงานเพื่อจายใหแกขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานของรัฐ 

(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2549  มิไดกําหนดใหสามารถเบิกจายเงินรางวัลดังกลาวแกพนักงานมหาวิทยาลัย   

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 

  1. พิจารณาทบทวนการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 

  2. พิจารณา (ราง)  ประกาศฯ  จํานวน 2 ฉบับ 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี้ 

  ก.  ตามขอ 1 ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวาเนื่องจากกรมบัญชีกลางยืนยันวา ในการเบิกจายเงิน

รางวัลดังกลาวสามารถเบิกจายใหแกขาราชการ  ลูกจางประจําและพนักงานของรัฐเทานั้น  ไมสามารถเบิกจาย

ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยได  ดังนั้น  จึงมีมติใหจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ใหแก

ขาราชการ ลูกจางประจํา เทานั้น  สําหรับการเบิกจายเงินรางวัล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ในสวนของ

พนักงานมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติขอใชเงินรายได

มหาวิทยาลัย  (เงินคงคลัง) เพื่อเบิกจายเงินรางวัล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548  ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย 

โดยเทียบเคียงกับการจายเงินรางวัลแกขาราชการในสัดสวน 60 : 40 ซึ่งในสวนรอยละ 60 ประมาณคนละไมเกิน 

3,000 บาท  สวนเงินรางวัลสวนที่ 2 (ในสวนรอยละ 40) ใหอยูในดุลยพินิจของคณะหรือหนวยงานที่เทียบเทาที่  

จะจัดสรรเงินรางวัลในสวนนี้ตามความเหมาะสมโดยอิงตามเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานของคณะหรือ

หนวยงานที่เทียบเทาและใหจายจากเงินนอกงบประมาณของคณะและหนวยงานตอไป 

  ทั้งนี้  ที่ประชุมไดมอบหมายใหฝายบริหารจัดเตรียมนําเสนอขอมูล/เหตุผล/ความจําเปนที่จะตอง

ขอใชเงินคงคลังในการเบิกจายเงินรางวัล ประจําป พ.ศ.2548 ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยในสวนรอยละ 60           

เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2549              

ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2549 ตอไป 
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  ข.  ตามขอ 2 ที่ประชุมใหความเห็นชอบในหลักการในประกาศฯ  จํานวน 2 ฉบับตามที่เสนอ 

เพื่อเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

  อนึ่ง  ในปงบประมาณในปถัดไป  เพื่อไมใหเกิดปญหาในการจัดสรรเงินรางวัลประจําปใหแก

พนักงานมหาวิทยาลัยขึ้นอีก รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอแนะใหแตละคณะวิชา/หนวยงานจัดทํางบประมาณ

รายจายจากเงินรายไดเพื่อการจัดสรรเงินรางวัลประจําปใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดตนไวดวย 
   

ระเบียบวาระที่ 4.7    การจัดทาํขอเสนอการเปลีย่นแปลงในการเตรียมการเปนมหาวิทยาลัย 
        ในกํากับของรัฐ 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2549 ตัวชี้วัดที่ 16 : ระดับความสําเร็จในการบริหารการ

เปล่ียนแปลงและการพัฒนาบุคลากร  ไดกําหนดระดับความสําเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

สถาบันอุดมศึกษา ใหหมายถึงความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  (Blueprint for 

Change)  ของสถาบันอุดมศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการ   

  ในการนี้คณะกรรมการเตรียมการการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  (ตามคําส่ังมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ที่ 153/2549 ลงวันที่ 30 มกราคม 2549) ในการประชุมคร้ังที่ 4/2549  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549              

ไดเห็นชอบขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในการเตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐปงบประมาณ พ.ศ.2549 – 

2551 แลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี้ 

  1. รับรองการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ในการเตรียมการเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  โดยหากคณะวิชา/หนวยงานประสงคจะขอขอมูล (เพิ่มเติม)/สอบถามรายละเอียด/

ใหขอเสนอแนะการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  (Blueprint  for Change)  ในการเตรียมการเปนมหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ  ขอใหติดตอสอบถามและสงรายละเอียดขอเสนอแนะตาง ๆ ไปยังผูอํานวยการกองกลาง โดย

กองกลางจะไดแจงคณะและหนวยงานดําเนินการใหความรวมมือตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอไป 

  2.  เนื่องจากมีระยะเวลาในการดําเนินงานคอนขางจํากัดและจะตองเรงดําเนินการเพื่อเสนอตอ

สํานักงาน ก.พ.ร. โดยดวนตอไป ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อ

ตอไปนี้เปนคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for 

Change) ในการเตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐโดยประกอบดวย 

  -  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ 

  -  รองอธิการบดีฝายบริหาร    กรรมการ 

  -  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย   กรรมการ 

  -  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

  -  ผูอํานวยการกองกลาง     กรรมการ 
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  -  หัวหนาสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  เลขานุการ 

  -  นางธิดาธิป  เสริมพงษพันธ    ผูชวยเลขานุการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.8      (ราง) การทบทวนปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548 – พ.ศ.2551)  และ 
   แผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2550  เพือ่ประกอบการจัดทาํ             
   คํารับรองการปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2550 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีกําหนดใหสวนราชการ

ตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548 – พ.ศ.2551) ที่สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินพรอมทั้ง

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปโดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายทรัพยากรอื่นที่ตองใช  เพื่อเสนอรัฐมนตรี

ใหความเห็นชอบกอนเสนอคําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ซึ่งกองแผนงานไดจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป (พ.ศ.2548 – พ.ศ.2551) และแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2548 เมื่อ          

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2548 ใหความเห็นชอบแลวและไดเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น 

  เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2550 สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะประเมินผลความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายดวยตัวชี้วัดที่ 3 ตาม

แผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร โดยขอใหมหาวิทยาลัยเพิ่มเปาหมายผลผลิตจากที่ใชเฉพาะเงินงบประมาณ

แผนดินเปนเปาหมายผลผลิตที่ใชงบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษาประกอบ

กับ สกอ. ไดกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมอีกจํานวน 5 ตัวชี้วัด สําหรับมหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุผลตามแผนปฏิบัติราชการ/

แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยตองจัดสงแผนปฏิบัติราชการดังกลาวไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 

ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2549 นั้น  

  ในการนี้ฝายวางแผนและวิจัยไดทบทวนเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ         

4 ป (พ.ศ.2548 – พ.ศ.2551) โดยปรับเปาหมายผลผลิตตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2550 และ พ.ศ.2551 จากผลการดําเนินงานในปที่ผานมา  เนื่องจากเปาหมายผลผลิตที่คณะวิชา/หนวยงานกําหนด

ไวตามแผนคอนขางสูง  โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับจํานวนนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการเจรจาความ

เหมาะสมของตัวชี้วัดในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

   สําหรับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548 – พ.ศ.2551) และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 มีจํานวน 32 ตัวชี้วัด โดยไดรวมตัวชี้วัดที่ สกอ. กําหนดเพิ่มเติมจํานวน 5 ตัวชี้วัด 

รวมเปน 37 ตัวชี้วัด 

  ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4ป (พ.ศ.2548 – พ.ศ.2551) 

มหาวิทยาลัยศิลปากรและแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน (ราง) การทบทวนปรับแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป  (พ.ศ.2548 – พ.ศ.2551) มหาวิทยาลัยศิลปากรและแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2550  ตามที่เสนอ  โดยใหมีการปรับแกไขตามที่ที่ประชุมเสนอแนะ ดังนี้ 

  -  ปรับตัวเลขเปาหมายผลผลิตของแตละตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2550   โดยปรับตามแผนการรับนักศึกษาที่คณะวิชาไดเสนอมา 

  -  ในสวนของ  *เปนตัวชี้วัดเพิ่มจาก สมศ. ใหทําเครื่องหมาย *  หนาตัวชี้วัดดวยและในสวนของ             

(เฉพาะระดับปริญญาตรีปกติ)  ใหตรวจสอบขอมูลอีกครั้งวา  ไดรวมตัวเลขของวิทยาลัยนานาชาติและของคณะ

วิทยาการจัดการหรือไม  

  แลวใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบพรอมท้ังจักไดเสนอไป

ยังสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.9      งบประมาณรายจายจากเงินรายไดและแผนการเงินจากเงินรายรับ                     
  โครงการพิเศษประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550     

 

สรุปเรื่อง 
ดวยที่ประชุมดวยคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2550 ไดจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดและแผนการเงินจากเงินรายรับโครงการพิเศษประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2550 เรียบรอยแลว  โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

  การจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 เปนการจัดทํา

งบประมาณที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับการจัดทํางบประมาณแผนดิน คือ ระบบงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Base Budgeting) โดยไดนําแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยซึ่งสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลวมากําหนดเปนยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณเพื่อ           

แสดงใหเห็นความสอดคลองของการจัดทํางบประมาณเชิงยุทธศาสตร ตลอดจนการจัดทํางบประมาณที่แสดง            

ใหเห็นแผนงาน  แผนเงินและภาพรวมของงบประมาณทั้งหมด  โดยรวมทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงิน

รายไดมาใชในการจัดทํางบประมาณครั้งนี้ดวย  
  โครงสรางงบประมาณประกอบดวย 

 1. วงเงินงบประมาณ 
 งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 มีจํานวนทั้งส้ิน  323,971,900 

บาท เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2549  ซึ่งตั้งไว 267,591,200 บาท จํานวน 56,380,700 บาท หรือรอยละ 21.1 ซึ่งจําแนก

เปนรายจายประจําจํานวน 293,758,300 บาท หรือรอยละ 90.7 และรายจายลงทุนจํานวน 30,213,600 บาท หรือ

รอยละ 9.3 สําหรับวงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจาก

มหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มขึ้นจากคาหนวยกิต คาธรรมเนียมพิเศษและคาบํารุงหอพักซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นตามจํานวน

การรับนักศึกษา  แตมหาวิทยาลัยยังมีรายจายที่จําเปนเพิ่มขึ้นดวยเชนกันไดแก รายจายเพื่อชําระคืนเงินยืมและ

ชําระหนี้คากอสรางหอพักจํานวน 25,624,000 บาท รายจายเพื่อสมทบ  เปนคาใชจายสําหรับการปรับปรุงอาคาร
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เพื่อการอนุรักษพลังงานจํานวน 900,000 บาท เงินสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาจํานวน 1,800,000 บาท 

รายจายชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับคาได (คา K) จํานวน 1,000,000 บาท   รายจายคาจางเขียนแบบ

รายการสิ่งกอสรางจํานวน  500,000  บาท  รายจายเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

จํานวน 18,081,800 บาท รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเปนกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

และงานวิจัยจํานวน 5,983,600 บาท 

 เนื่องจากงบประมาณรายจายจากเงินรายได พ.ศ.2550 นี้ เปนการจัดสรรเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ซึ่งไดรับเงินงบประมาณแผนดินไมเพียงพอ ดังนั้น เมื่อรวม

งบประมาณแผนดินตามวงเงินคําขอตามหลักเกณฑของ สกอ. คือ  ในสวนของมหาวิทยาลัยขนาดกลางวงเงินคํา

ขอเพิ่มขึ้นไมเกิน 30% จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปที่ผานมาอีกจํานวน 1,312,031,800 บาท แลว  จะทําให

มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,636,003,700 บาท คิดเปนอัตราสวนเงินรายไดตอเงินงบประมาณแผนดิน 

รอยละ 19.8 : 80.2 

   
 2. งบประมาณจําแนกตามแผนงาน 

 งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 จํานวน 323,971,900 บาท 

ไดจัดสรรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในแผนงานรวม 4 แผนงานดังนี้ 

(1) แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  จํานวน 313,415,900   บาท 

(2) แผนงานบริการวิชาการแกสังคม  จํานวน     1,320,000  บาท 

(3) แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  จํานวน     3,722,600  บาท 

(4) แผนงานวิจัย     จํานวน     5,513,400  บาท 

  นอกจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดแลว มหาวิทยาลัยยังมีเงินรายรับจาก

โครงการพิเศษซึ่งไดรับยกเวนมิตองนํามาจัดสรรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยเงินรายไดอีกจํานวน  

365,723,000 บาท  ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยรวมงบประมาณทั้ง 3 แหลงเขาดวยกันแลว  จะมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 

2,001,726,700 บาท คิดเปนอัตราสวนเงินรายได (งบประมาณเงินรายได + เงินรายรับโครงการพิเศษ) ตอ

งบประมาณแผนดิน รอยละ 34 : 66 

    ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมไดมีการอภิปรายในเรื่องดังกลาวอยางกวางขวางโดยใหมีการปรบัแกไขเอกสารตามที่         

ที่ประชุมเสนอแนะ ดังนี้ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  ใหปรับแกไขเอกสารในหนา 17 ของเอกสารงบประมาณรายจายจากเงิน

รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ใหปรับขอความในหมายเหตุ (ใหม)  เปน  “ใหศูนยเครื่องมือวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับผิดชอบคาใชจายดําเนินงานเองโดยจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดผาน

คณะวิทยาศาสตรตามมติที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 14/2549 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2549 
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  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝายวิชาการ ไดอภิปรายกรณีเงินรายไดโครงการพิเศษ           

ปริญญาตรีที่มีการหัก 20% เห็นสมควรใหหัก  6% เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติไดจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

การจัดการโรงแรมจากวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมาสอนที่ตล่ิงชันแลว 

  กรณีนี้รองอธิการบดีฝายบริหารไดตอบขอซักถามถึงกรณีการหัก 20% วาเปนขอตกลงที่             

ถือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการซึ่งมีขอตกลงจากการประชุมคณบดี แตในกรณีความตองการใหหัก 6% 

เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติแจงวาไดยายมานั้น ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติฝายคลังก็จะดําเนินหักเงินจากโครงการเพื่อเบิกจายใหถูกตองตามขอตกลงตอไป 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ใหปรับแกไขเอกสารโดยขอเพิ่มประมาณ

การรายรับรอยละ 100  ของคาหนวยกิตภาคปกติ/รายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)  

ในสรุปวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป พ.ศ.2550 ซึ่งจะมีผลกระทบตอยอดรวมวงเงิน

งบประมาณจากรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 500,000 บาท (หาแสน

บาทถวน) 

  ประธานในที่ประชุมไดสรุปใหนําเสนอแผนงบประมาณรายจายจากเงินรายได ตามขอมูลและ

รายละเอียดที่กองแผนงานดําเนินการปรับแกความถูกตองตามที่คณบดีคณะวิทยาศาสตรและคณบดี                  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ จากนั้นใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัติตอไป 
  

ระเบียบวาระที่ 4.10       การปรับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2546 ไดเห็นชอบ               

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร และที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2547 

เห็นชอบแผนยุทธศาสตรดานการวิจัยประกอบกับในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 12 

พฤษภาคม 2548  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของอธิการบดีแลว นั้น 

  เนื่องจากการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 สํานักงาน ก.พ.ร.

ไดกําหนดตัวชี้วัดที่ 4.5.2 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  โดยไดกําหนดบทบาท

ของสภามหาวิทยาลัยใหมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง  ยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนั้น              

ฝายวางแผนและวิจัยจึงไดทบทวนการปรับแผนยุทธศาสตรเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเตรียมการ               

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ครั้งที่ 4/2549  เมื่อวันอังคารที่  22 สิงหาคม 2549 ซึ่งที่ประชุมไดใหความเห็นชอบการ

ปรับแผนยุทธศาสตรแลวโดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

  1.  เห็นควรยืนยันวิสัยทัศน  เปาประสงค ยุทธศาสตรและมาตรการเดิมเนื่องจากมีความสอดคลอง

กับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตรของรัฐบาล  รวมทั้งมีความครอบคลุมตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
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  2.  กําหนดใหมีแผนปฏิบัติการสําหรับทุกมาตรการเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับคณะวิชา/

หนวยงาน  ในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติของคณะวิชา/หนวยงาน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในขอ 1 –  ขอ 2  ตามที่ฝายวางแผน

และวิจัยเสนอ โดยใหปรับแกไขตามที่ที่ประชุมเสนอแนะดังนี้ 

  -  ในชองแผนปฏิบัติการ ใหเพิ่มขอมูลรายละเอียดอื่น ๆ (เพิ่มเติม)  เชน แผนงานรายละเอียด

ของโครงการแผนปฏิบัติการตาง ๆ    

  -  ในขอ 1.4.1  “ปรับปรุงการเรียนที่ทําใหการเรียนรูเปนมากกวาการยัดเยียดความรูสําเร็จรูป 

(อบรมอาจารย , พัฒนาบุคลากร) ใหปรับขอความใหมในขอ 1.4.1 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

  -  ในขอ 1.6.1 การพัฒนาโรงพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร  และในขอ 1.6.2  การพัฒนาศูนย

สันสกฤตศึกษา ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหจัดอยูในกลุมมาตรการที่ 2.1  บริหารจัดการทรัพยากรทางการ

วิจัยเพื่อใหเกิดการวิจัยเชิงบูรณาการระหวางศาสตรสาขาตาง ๆ และใหมีการเพิ่มศูนยการออกแบบมหาวิทยาลัย

ศิลปากรไวในมาตรการที่ 3.3 ดวย 

  -  ในแผนปฏิบัติการขอ 2.5.7  จัดตั้งสํานักพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร  ใหมีการจัดการแบบ

เอกชนเห็นควรยายไปอยูในกลุมมาตรการที่ 2.1 ไมควรอยูในกลุมมาตรการที่ 2.5  พัฒนาระบบฐานขอมลูงานวจิยั

ดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อเปนศูนยกลางขอมูลและแหลงทุนทางดานศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยรวมมือ              

กับหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ  

  ทั้งนี้  ที่ประชุมไดมอบหมายใหประธานพิจารณาใหความสําคัญในเรื่องการสงเสริมการเขียน

ตําราในรูปแบบตาง ๆ ดวยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพวารสาร  โดยเฉพาะอยางยิ่งวารสารทางดาน

ศิลปะซึ่งในปจจุบันมีการเผยแพรนอยมาก 

  แลวใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.11 คณะวิทยาศาสตรขอปรบัแกไขการคิดคาระดับเฉลี่ยสะสม 
 
สรุปเรื่อง 
  สืบเนื่องจากการที่คณะวิทยาศาสตรไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจําป 2549 เร่ือง 

“แผนการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรในภาวการณปจจุบัน”  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2549 โดยมีคณาจารยของ          

คณะวิทยาศาสตรสวนใหญเขารวมประชุมไดมีผลเปนขอสรุปสวนหนึ่งจากการอภิปรายเกี่ยวกับการศึกษาของ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ในเรื่องผลการศึกษาที่ตองลงทะเบียนเรียนซ้ําเมื่อมีผลการศึกษาบางรายวิชาเปน               

คาระดับ F และจําเปนตองแกคาระดับ ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต พ.ศ.2537 ขอ 57 เกี่ยวกับการคิดคาระดับเฉลี่ยสะสม (Cum.GPA.) จะตองนําผลการศึกษาทุกครั้งที่ 



 17 

ลงทะเบียนซ้ํามาคิดดวย (รวมถึงระดับ F) กรณีนี้มีผลกระทบกับการคิดคาระดับเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเอกที่            

นักศึกษาจะตองทําใหถึง 2.00 จึงจะจบการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยที่ประชุมเห็นสมควรเสนอให

มหาวิทยาลัยทบทวนขอบังคับเกี่ยวกับการคิดคาระดับเฉลี่ยสะสม 

  ในการนี้คณะวิทยาศาสตรไดนําประเด็นปญหาดังกลาวพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะวิทยาศาสตรและคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตรในการประชุมคร้ังที่ 12/2549 เมื่อ            

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมไดพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของกับการคิดคาระดับ F หลายประการโดยเฉพาะ 

อยางยิ่งในเรื่องการสําเร็จการศึกษาซึ่งหลักสูตรกําหนดไวนอกจากสอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรแลว  

จะตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมและคาระดับเฉล่ียของทุกรายวิชาในกลุมวิชาบังคับและกลุมวิชาเลือกในหมวดวิชา

เฉพาะไมนอยกวา 2.00  ดังนั้น การนําผลการศึกษาที่ได  F ทุกครั้งมาคิดคาระดับเฉลี่ยแมวารายวิชานั้น ๆ จะไดรับ

การแกผลการศึกษาใหเปนระดับผานแลวก็ตามนักศึกษาอาจจะไดคาระดับเฉล่ียสะสมไมถึงเกณฑดังกลาว ทําให       

ไมสามารถสําเร็จการศึกษาได/สําเร็จการศึกษาชาหรือบางกรณีอาจตองพนสภาพหรือลาออกเปนการสูญเสียเวลา

และทรัพยากรดานตาง ๆ ของนักศึกษา  อีกทั้งมีผลกระทบในภาพรวมเกี่ยวกับระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษา  

และจํานวนผูสําเร็จการศึกษาไมเปนไปตามแผนการผลิตบัณฑิตตามเปาหมายของ ก.พ.ร. นอกจากนี้ที่ประชุม               

ไดพิจารณาผลกระทบในดานอื่น ๆ ของการนําผลการศึกษาระดับ  F  มาคิดคาเฉลี่ยสะสมและเปรียบเทียบแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับผลการศึกษาระดับ F ของมหาวิทยาลัยหลายแหงซึ่งคณะวิทยาศาสตรคํานึงถึงประโยชน  ที่จะเกิด

ขึ้นกับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้ยังคงไวซึ่งมาตรฐานของบัณฑิตและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นชอบใหเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแกไขขอบังคับ หรือเพิ่มเติม

ในสวนที่เกี่ยวกับการคิดคาระดับเฉลี่ย  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

  “รายวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกวาหนึ่งครั้ง  (เนื่องจากไดระดับ F)  ใหนําเฉพาะผล

การศึกษาครั้งสุดทายมาคิดคาเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้ ผลการศึกษาทุกครั้งใหปรากฏในระเบียนการศึกษา” 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหกองบริการการศึกษาและงานวินัยและนิติการปรับแกไข

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2537 โดยใหเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับ

การคิดคาระดับเฉลี่ยดังตอไปน้ี 

  “รายวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํามากกวาหนึ่งครั้ง  แตไมเกิน 3 คร้ัง  (เนื่องจากไดระดับ 

F)  ใหนําเฉพาะผลการศึกษาครั้งสุดทายมาคิดคาเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้ ผลการศึกษาทุกครั้งใหปรากฏในระเบียน

การศึกษา” 

  รวมทั้งแกไขขอบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกันดวย  แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดี

พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.12 กองงานวิทยาเขตเสนอขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
   ใหแกผูลาออกจากราชการ (เพิ่มเติม)  

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยกองงานวิทยาเขตมีลูกจางประจําจํานวน 1 ราย  คือ นางณัฐนันท  จิระจิตตานนท             

ขออนุญาตลาออกจากราชการในปงบประมาณ 2549  ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2549  ซึ่งผูขอลาออกจากราชการ

รายนี้เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและสมควรไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  วาดวยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ.2547  และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง หลักเกณฑการ

มอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2547  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  นางณัฐนันท  จิระจิตตานนท  ตําแหนงพนักงานบริการ สังกัดงานการเจาหนาที่ ไดขออนุญาต

ลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 นับอายุราชการที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนเวลา 

32 ป 28 วัน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกใหแกลูกจางประจํา      

ที่สังกัดกองงานวิทยาเขต ไดพิจารณาแลวเห็นวา  นางณัฐนันท  จิระจิตตานนท  เปนผูสมควรไดรับเครื่องหมาย

เกียรติคุณและของที่ระลึก จึงเห็นควรเสนอขอเครื่องหมายเกียติคุณและของที่ระลึกเพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก

ใหแก  นางณัฐนันท  จิระจิตตานนท   ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑซึ่งขอลาออกจากราชการตั้งแต            

วันที่ 1 กรกฎาคม 2549  ตามที่กองงานวิทยาเขตเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.13   บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอปรับแกไขประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
    เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

ปดประชุมเวลา  15.30 น.  
 

 

 

 

  (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

     ผูจดรายงานการประชมุ 

 

 

 


