รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 14/2550
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2550
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
…………….………………..
ผูมาประชุม
1. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง

2. ผศ.ดร.เกษร จันทรศิริ
3. อ.ธนาทร เจียรกุล
4. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี

5. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท

คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ประธานที่ประชุม
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางและ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
พระราชวังสนามจันทร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี

6. รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
7. รศ.คณิต เขียววิชัย
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
ผศ.ญาณวิทย กุญแจทอง
อ.ปญญา วิจนิ ธนสาร
รศ.ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
รศ.สุรพล นาถะพินธุ
ผศ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
ผศ.ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ
รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิตชิ ัย
ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี
ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช
รศ.ดร.วิชัย กอประดิษฐสกุล

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
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19. รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร
20. อ.ดร.วรพจน ชอบธรรม
21. ผศ.วันชัย ลีลากวีวงศ
ผูไมมาประชุม
1. นายภราเดช พยัฆวิเชียร
2. ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
3. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
4. ผศ.สน สีมาตรัง

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ประธานสภาคณาจารย

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการหอศิลป

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.50 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2550
เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2550
สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 13/2550 เมือ่ วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2550
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้
หนา 17 วาระที่ 4.17 บรรทัดแรกและทุกแหงที่มีขอความวา “โครงการจัดตั้งสถาบันดนตรี
คลาสสิคกัลยานิวัฒนา” ใหปรับชื่อเปน “โครงการจัดตั้งสถาบันกัลยาณิวัฒนา”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
มติ

ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2550
เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2550 (วาระลับ)
สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2550 (วาระลับ)
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มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพือ่ ทราบ
การแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชาดังตอไปนี้
1. คณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลายปการศึกษา
2549 ในรายวิชา 367 209 Fashion Industry สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550
2. คณะโบราณคดีประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลายปการศึกษา
2549 ในรายวิชา 356 203 Thai Writing I ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550
3. คณะอั ก ษรศาสตร ป ระสงค ข อแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษา ภาคการศึ ก ษาปลายป
การศึกษา 2549 ในรายวิชาดังตอไปนี้
- รายวิชา 431 151 Modern Thai Music ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
- รายวิชา 450 263 Economy and Politics of Asia ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรในการประชุม
ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550
4. คณะศึ ก ษาศาสตร ป ระสงค ข อแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษา ภาคการศึ ก ษาปลายป
การศึกษา 2549 ในรายวิชาดังตอไปนี้
- รายวิชา 464 201 ISSUES AND TRENDS IN EDUCATION ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในการประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2550
- รายวิชา 464 102 NUTRITION ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย โดยเวียนขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550
- รายวิชา 080 126 MAN AND HIS ENVIRONMENT ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในการประชุมครั้งที่ 12/2550
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550
ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา
ดังกลาวแลว
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณบดี ค รั้ ง ที่ 13/2545 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ได ใ ห ค วาม
เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการเสนอหลั ก สู ต รใหม โดยให ก องบริ ก ารการศึ ก ษาจั ด ทํ า คํ า สั่ ง รายชื่ อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น บัดนี้ กองบริการ
การศึกษาไดรายงานใหทราบวา ในชวงเดือนพฤษภาคม 2549 – มิถุนายน 2550 กองบริการการศึกษาไดจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้
1. คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาหลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) และหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
(หลั กสู ตรใหม พ.ศ.2550) บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยและมี เอกสารประกอบการแตง ตั้ง คณะอนุก รรมการพิ จ ารณา
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) เพิ่มเติม
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร
ใหม พ.ศ.2551) บัณฑิตวิทยาลัย
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2551) คณะวิทยาศาสตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.3 สรุปสาระสําคัญของการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 3/2550
สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได ม อบหมายให ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.เกษร จั น ทร ศิ ริ รั ก ษา
ราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการใหเขารวมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2550 นั้น บัดนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดสรุปสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของดังนี้
1. ที่ประชุมอธิการบดีครั้งที่ผานมาเห็นชอบใหจัดตั้งองคกรนิติบุคคลของที่ประชุมอธิการบดี
ในรูปของสมาคม โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนนิติบุคคลในการดําเนินการประสานงานตาง ๆ เกี่ยวกับ
การกําหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานมหาวิทยาลัย การจัดสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
และการจัดการศึกษา ซึ่งที่ประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2550 เห็นวา สมาชิกจะครอบคลุม
เฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิมโดยไมรวมสถาบันราชภัฏและราชมงคล สวนชื่อของ
สมาคมยังไมไดขอยุติ ในสวนของสมาชิกสมาคมนั้นเห็นควรใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐเดิมทุกสถาบัน
เปนสมาชิกโดยตําแหนง
2. เห็นชอบใหจัดประชุมทางวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยประจําป 2550
ในหัวขอ “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการมีสวนรวมแกปญหา 3 จังหวัดชายแดนใต” ในระหวางวันที่ 13 -14
ตุลาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขาหาดใหญ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปน
เจาภาพ
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเสนอประเด็นปญหาเกี่ยวกับขอเสียเปรียบดานเงินเดือนและ
ค า ตอบแทนของพนั ก งานเมื่ อ เที ย บกั บ ข า ราชการ โดยเฉพาะพนั ก งานสายอาจารย ที่ มี ตํ า แหน ง วิ ช าการ
เนื่องจากขาราชการจะไดรับทั้งเงินประจําตําแหนงวิชาการและคาตอบแทน แตพนักงานไดรับเฉพาะเงินประจํา
ตําแหนงเทานั้น นอกจากนี้พนักงานยังไมไดรับเงินโบนัส กพร. และไมมีบําเหน็จบํานาญ ทําใหไมสามารถดึงดูด
คนดีคนเกงมาเปนอาจารย จึงไดมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอใหปรับเงินประจํา
ตําแหนงของพนักงานใหเหมือนกับขาราชการและทบทวนงบประมาณอัตราเงินเดือนพนักงานที่เคยกําหนด
เพียง 1.7 และ 1.5 เทาของอัตราเงินเดือนขาราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรขอหารือ ทปอ. เพื่อกําหนด
แนวทางรวมกันในเรื่องดังกลาว นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหมขอหารือกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติใหปรับเพิ่ม
อัตราเงินเดือนของขาราชการรอยละ 4 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2550 แตมหาวิทยาลัยมิไดตั้งงบประมาณรองรับกรณี
ดั ง กล า วในงบประมาณป 2551 ซึ่ ง ได ผ า นความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี แ ล ว ทํ า ให มี ผ ลกระทบ
ต อ ค า ตอบแทนพนั ก งานที่ จ า ยด ว ยเงิ น งบประมาณ จึ ง เสนอให ทปอ. หาแนวทางในการขอรั บ จั ด สรร
งบประมาณดังกลาวเพิ่มเติม ซึ่งประธาน ทปอ. เสนอวาจะเชิญผูแทนสํานักงบประมาณและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการรวมหารือทั้ง 2 ประเด็นขางตนในการประชุม ทปอ. ครั้งตอไป
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4. มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณขอหารือกรณีที่
กรมสรรพากรเรี ย กเก็ บ ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม จากรายได ก ารรั บ บริ ก ารทํ า วิ จั ย รั บ จ า งเป น ที่ ป รึ ก ษาการทํ า วิ จั ย
และการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยไดขออุทธรณวาไมตองจายเนื่องจาก
การดําเนินการดังกลาวเปนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและดําเนินการใน
ลักษณะไมมุงเนนกําไร โดยสรรพากรภาคไดมีหนังสือถามสรรพากรกลางกรณีดังกลาวและสรรพากรกลางตอบ
วามหาวิทยาลัยตองจายเวนแตจะนําสงรายไดทั้งหมดใหรัฐ นอกจากนี้บางมหาวิทยาลัยยังถูกเรียกเก็บทั้งภาษี
และคาปรับขอหาเจตนาไมยื่นเสียภาษี ซึ่งประธานที่ประชุม ทปอ. เห็นควรใหเสนอ (ราง) กฎหมายยกเวนการ
เสียภาษีการดําเนินการดังกลาวของมหาวิทยาลัยผาน สนช. โดยจะขอความอนุเคราะหจากอธิการบดีที่เปน
สมาชิก สนช. ตอไป
5. เห็นชอบใหกําหนดองคประกอบและคาน้ําหนักของระบบ admission ป 2551-2553 ดังนี้
ป 2551-2552 กําหนดสัดสวนเปน
a. GPAX ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
10%
b. GPA
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3-5 กลุมสาระจาก 8 กลุมสาระ
20%
c. O-NET (3-5 กลุมสาระ)
35-70%
d. A-NET และหรือวิชาเฉพาะไมเกิน 3 รายวิชา
0-35%
ป 2553 กําหนดสัดสวนเปน
- GPAX ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 กลุมสาระ
20%
- O-NET (8 กลุมสาระ)
30%
- Aptitude Test (General Aptitude Test + Professional Aptitude Test)
50%
ทั้งนี้ การกําหนดสัดสวนของ general aptitude test กับ professional aptitude test แลวแต
ที่ประชุมของแตละวิชาชีพ โดยตองมีทั้งสองสวนจะเลือกเพียงอยางใดอยางหนึ่งไมได การสอบ aptitude test
คาดวาจะจัดสอบปละ 3 ครั้ง นักเรียนสามารถสอบไดตั้งแต ม.4 และเลือกคะแนนที่ดีที่สุดในการสมัครเขา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อลดความเครียดของนักเรียน
สํ าหรั บผู ที่ ตกค างก อนป การศึ กษา 2553 และผู ที่ ไม มี ผลสอบ O-NET
สามารถสอบเข า
มหาวิทยาลัยดวยระบบรับตรง (ที่ไมใช O-NET) เทานั้น สวนการขอแยกสอบวิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาเคมี
วิชาชีววิทยา วิชาฟสิกส นั้น ไมสามารถดําเนินการได
สถาบันที่จะรับผิดชอบจัดสอบ O-NET A-NET Aptitude test ในป พ.ศ. 2551-2553 นั้น
ประธาน ทปอ. จะเจรจากับ สกอ. และ สทศ. โดยมีหลักการคือ หากฝายใดจะรับจัดสอบก็ตองรับหมดทุก
รายวิชาไมใชรับเฉพาะวิชาที่มีผูเขาสอบมากเทานั้น สวนกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเขาแตละสถาบันเห็นควร
ใหติดตอ สกอ. ดําเนินการตอไปในป พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ ทปอ. เสนอใหเจรจาเรื่องการปรับการจัดสรรรายได
จากคาสอบดวย
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สําหรับขอเสนอใหนําคุณธรรม ความดีมาเปนองคประกอบในระบบ admission นั้น ทปอ.
เห็นวาควรมีเกณฑที่ยอมรับไดกอน
6. เห็ น ชอบให แ ต ล ะสถาบั น ร ว มกั น รณรงค ใ ห นั ก ศึ ก ษาแต ง การด ว ยเครื่ อ งแบบนั ก ศึ ก ษา
ตามระเบียบที่เหมาะสมของแตละสถาบันไมใหมีลักษณะลอแหลมจนเกินไป
7. รับ ทราบกรณีสํ านั กงบประมาณเห็ นชอบให สามารถขอรั บจั ดสรรงบประมาณเพิ่ ม เติ ม
ในป ง บประมาณ 2551 เพื่ อ เป น ค า ตอบแทนเงิ น เพิ่ ม สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ที่ มี เ หตุ ผ ลพิ เ ศษของผู ป ฏิ บั ติ ง าน
ดานสาธารณสุข (พตส.) ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ กลุมสหวิชาชีพ ที่ไมไดรับจัดสรร
ในปงบประมาณ 2549 โดยใหตั้งไวในหมวดรายจายอื่น
8. รั บ ทราบ (ร า ง) แผนแม บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2550-2554)
9. กําหนดประชุม ทปอ. ครั้งตอไป (ครั้งที่ 4/2550) และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2550 ในวันเสารที่ 25 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.30-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัย
รามคําแหงตามลําดับ
10. เปลี่ยนแปลงการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 6/2550 เปนวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2550
เวลา 9.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง โดยจะมีการประชุม The 3 rd Conference of Thailand –
Indonesia University Rectors ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยเปนเจาภาพในวันที่ 16 ธันวาคม 2550
(เวลา 12.00-16.00 น.) ถึง 18 ธันวาคม 2550
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
อนึ่ง ที่ประชุมไดมอบหมายใหรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการหารือตอที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ในเรื่องการศึกษาทางดานศิลปะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวา จะทํา
อยางไรที่จะสนับสนุนใหการศึกษาทางดานศิลปะ/การออกแบบเขาไปสูในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มากขึ้นเพื่อจะไดเปนการปูพื้นฐานทางดานศิลปะ/การออกแบบ รวมทั้งเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการตัดสินใจใน
การสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางดานศิลปะแตเนิ่น ๆ
มติ

ระเบียบวาระที่ 2.4 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2550 ไตรมาสที่ 3
สรุปเรื่อง
ดวยงานงบประมาณได สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2550 ของ
มหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 3 ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2549 - เดือนมิถุนายน 2550 ดังนี้
1. งบประมาณประจําป พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 1,066.374
ลานบาท โดยไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณจํานวน 1,066.374 ลานบาท คิดเปน
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รอยละ 100.000 ของงบประมาณที่ไดรับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 สามารถเบิกจายไดทั้งสิ้น 614.878 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 57.661
2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 270,112,500 บาท ซึ่งประกอบดวย
คาครุภัณฑจํานวน 78,822,400 บาท คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน 191,290,100 บาท มหาวิทยาลัยไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณ 270,112,500 บาท ประกอบดวยคาครุภัณฑจํานวน
78,822,400 บาท คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน 191,290,100 บาท คิดเปนรอยละ 100.000 ของงบลงทุน
ทั้งหมด เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 สามารถเบิกจายงบลงทุนไดเพียง 20,114,401.05 บาท คิดเปนรอยละ 7.446 ของ
งบลงทุนทั้งหมด
3. มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ณ
สิ้นไตรมาส 3 รอยละ 73.956 แตสามารถเบิกจายไดเพียงรอยละ 57.661 ซึ่งต่ํากวาแผนที่กําหนดไว ทั้งนี้
ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 รัฐบาลกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้นรอยละ 93 และเปาหมาย
การเบิกจายงบลงทุนรอยละ 73
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ใหสวนราชการเรงรัดกอหนี้ผูกพันใหแลว
เสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ซึ่งหากไมสามารถดําเนินการไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดใหนําเสนอ
รัฐมนตรีตนสังกัดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายการที่ยังไมสามารถดําเนินการไดทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
2550 ใหขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรีซึ่งมหาวิทยาลัยมีรายการกอสรางผูกพันใหม 2 รายการที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ดังนี้
รายการกอหนี้ผูกพันใหมซึ่งตองขอความเห็นชอบตอสํานักงบประมาณกอนทําสัญญามีดังนี้
1. กอสรางอาคารที่พักบุคลากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยูในระหวางประกาศขายแบบ
รูปรายการ
2. อาคารศูนยสันสกฤตศึกษา ดําเนินการ e-auction ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
รายการกอสรางปเดียวประกอบดวยรายการตอไปนี้
1. โรงเรือนและบอเพาะเลี้ยงสัตว อยูในระหวางการขออนุมัติขายแบบประกาศประกวดราคา
2. ระบบสาธารณูปการ ดําเนินการ e-auction ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
3. ปรับปรุงอาคารปฏิบตั ิการรวมคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร อยูในระหวางการ
ขออนุมัติรางขอบเขตงาน (TOR)
4. กอสรางทางเดินเชื่อมบริเวณทางเขาวิทยาเขต-อาคารหอพัก-สนามกีฬาและอาคารเรียน
รวม 2 อยูในระหวางการขออนุมัติขายแบบประกาศประกวดราคา
5. ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 50 ป ทําสัญญากอหนี้แลววันที่ 21 มิถุนายน 2550
6. ปรั บ ปรุ ง อาคารปฏิ บั ติ ก ารรวมคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร ทํ า สั ญ ญาก อ หนี้ แ ล ว วั น ที่
4 มิถุนายน 2550
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7. ปรับปรุงกายภาพหองเรียนคณะโบราณคดี ทําสัญญากอหนี้แลววันที่ 8 มิถุนายน 2550
8. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานคณะมัณฑนศิลป ขออนุมัติขายแบบประกาศประกวดราคา
9. งานระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลของอาคารนํารองศูนยภูมิปญญา
เทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร ทําสัญญากอหนี้แลววันที่ 28 มิถุนายน 2550
10. งานระบบไฟฟาและงานระบบปรับอากาศของอาคารงานศิลปกรรมและรวมสมัยหอศิลป
อยูในระหวางขออนุมัติจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบแลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง)
ฉบับป พ.ศ. 2546 และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2548

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังตอไปนี้
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2546 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป สาระในการปรับปรุง คือ ขอเพิ่มเติมรายวิชาเลือก/วิชาชีพเพิ่มเติมใน
กลุมสาขาเภสัชกรรมสารสนเทศ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2546 จํานวน 3
รายวิชา ดังนี้
- รายวิชา 551 212 ปญหาพิเศษทางสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ 1
1(0-3-0)
- รายวิชา 551 213 ปญหาพิเศษทางสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ 2
3(2-2-5)
- รายวิชา 551 214 การประยุกตคอมพิวเตอรทางสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
3(2-2-5)
2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2548 ซึ่งจะ
เริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป สาระในการปรับปรุง คือ ขอเพิ่มเติมรายวิชาเลือก/
วิชาชีพเพิ่มเติมในกลุมสาขาเภสัชกรรมสารสนเทศ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตรทาง
สุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2548 จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้
- รายวิชา 551 212 ปญหาพิเศษทางสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ 1
1(0-3-0)
- รายวิชา 551 213 ปญหาพิเศษทางสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ 2
3(2-2-5)
- รายวิชา 551 214 การประยุกตคอมพิวเตอรทางสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
3(2-2-5)
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ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2546 และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตรทาง
สุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2548 ตามที่คณะเภสัชศาสตรเสนอและเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสราง
หลักสูตร ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2

คณะวิทยาการจัดการขอยกเวนสวนแบงรายรับเขากองทุนพัฒนาวิทยาเขตฯ
และการวิจัยเพื่อนํามาใชพฒ
ั นาคณะวิชา
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4.3

การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทนทั่วไป แทนตําแหนงที่วาง

สรุปเรื่อง
ตามบันทึกสภาคณาจารย ดวนมาก ที่ ศธ 0520.210/165 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 แจงวา
ด ว ยวั น ที่ 9 กั น ยายน 2550 จะเป น วั น ครบวาระการดํ า รงตํ า แหน ง ของกรรมการสภาคณาจารย จึ ง ขอให
มหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนทั่วไปที่จะพนจากตําแหนงตามวาระ
สรุปรายละเอียดไดดังตอไปนี้
1. ประเภทผูแทนทั่วไป วาง
จํานวน 4 ตําแหนง
2. ประเภทผูแทนคณะ วาง
จํานวนรวมทั้งสิ้น 15 ตําแหนงประกอบดวย
2.1 ผูแทนคณะสถาปตยกรรมศาสตร
2.2 ผูแทนคณะโบราณคดี
2.3 ผูแทนคณะมัณฑนศิลป
2.4 ผูแทนคณะอักษรศาสตร
2.5 ผูแทนคณะอักษรศาสตร
(วาระถึง 9 กันยายน 2551)
2.6 ผูแทนคณะศึกษาศาสตร
2.7 ผูแทนคณะศึกษาศาสตร
(วาระถึง 9 กันยายน 2551)
2.8 ผูแทนคณะวิทยาศาสตร
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2.9 ผูแทนคณะวิทยาศาสตร
(วาระถึง 9 กันยายน 2551)
2.10 ผูแทนคณะเภสัชศาสตร
2.11 ผูแทนคณะเภสัชศาสตร
(วาระถึง 9 กันยายน 2551)
2.12 ผูแทนคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
2.13 ผูแทนคณะดุริยางคศาสตร
2.14 ผูแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.15 ผูแทนวิทยาลัยนานาชาติ
ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ.2541 ขอ 6 วรรคสาม
ใหถือ วา จํา นวนกรรมการที่ข าดอยูเ ปน ตํา แหนง ที่วา งโดยอนุโ ลม และใหดํา เนิน การเลือ กตั้ง ทุก หกเดือ น
ดังนั้น สภาคณาจารยจึงเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทน
ทั่วไป และแจงใหคณบดีทั้ง 11 คณะวิชาดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะตาม
ระเบียบวิธีการเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิจารณาแลว มีมติเ ห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เป น
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทน
ทั่วไป แทนตําแหนงที่วาง
ก. คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประกอบดวย
1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยคณิต เขียววิชัย
รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารยทินกร กาษรสุวรรณ
กรรมการ
4. อาจารย ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยพรพจน สุขเกษม
กรรมการ
6. นางมาลินี วิกรานต
กรรมการ
7. นางสาวพันทิพา ศรีพื้นผล
กรรมการ
8. อาจารยสุทธิลกั ษณ ศิลลา
กรรมการ
9. รองศาสตราจารยวัฒนา เกาศัลย
กรรมการ
10. นายปยพงศ มณีศรี
กรรมการ
11. นางทองทิพย อยูพะเนียด
กรรมการ
12. นางสาวนิ่มนวล อุตระ
กรรมการ
13. อาจารยสาธิต บุญนอม
กรรมการ
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นายสอาด ศรีจันทร
อาจารยมานพ เอี่ยมสะอาด
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
นางสาวอัปสร กิจเจริญคา
นางสาวบังอร คหัฏฐา
นางอมรรัตน ดิฐสถาพรเจริญ
นางสาวเอมอร สุดชารมย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ข. คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งและตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย
ประเภทผูแทนทั่วไป ประกอบดวย
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
1. รองศาสตราจารยทินกร กาษรสุวรรณ
ประธานกรรมการ
2. นายสําเภา มหาวีระรัตน
กรรมการ
3. นางอารีย พุกเพ็ชร
กรรมการและเลขานุการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารยพรพจน สุขเกษม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวดี มนทิรมาโนชญ
กรรมการ
3. นางเฉลยพร ศรไพนันท
กรรมการและเลขานุการ
คณะโบราณคดี
1. อาจารย ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
ประธานกรรมการ
2. นางสาววรันดา แกวหอมคํา
กรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะมัณฑนศิลป
1. นางมาลินี วิกรานต
ประธานกรรมการ
2. นางภาวนา ใจประสาท
กรรมการ
3. นายวุฒิ คงรักษา
กรรมการและเลขานุการ
คณะอักษรศาสตร
1. นางสาวพันทิพา ศรีพื้นผล
ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุมศรี แหยมบึง
กรรมการ
3. นางมณี เผือกหอม
กรรมการและเลขานุการ
คณะศึกษาศาสตร
ประธานกรรมการ
1. อาจารยสุทธิลักษณ ศิลลา
2. นางสาววรรณี สุวรรณรักษ
กรรมการ
3. นางวิระวรรณ กลิ่นหวล
กรรมการ
4. นางสาวนิตยา ทองใหญ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะวิทยาศาสตร
1. รองศาสตราจารยวัฒนา เกาศัลย
2. นางสายชล เขียววิชัย
3. นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท
คณะเภสัชศาสตร
1. นายปยพงศ มณีศรี
2. นางศิริรัตน จุลษร
3. นางอารยา ธนะวัฒนานนท
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. นางทองทิพย อยูพะเนียด
2. นางพนิดา ตันติอาํ นวย
3. นางสาววรรณภา กลางแทน
คณะดุริยางคศาสตร
1. นางสาวนิ่มนวล อุตระ
2. นางสาวพัชรินทร โตะบุรินทร
3. นางวิภา ไชยสุกุมาร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
1. อาจารยสาธิต บุญนอม
2. อาจารยพรรณธิภา ณ เชียงใหม
3. อาจารยภูธฤทธิ์ รักษาศิริ
คณะวิทยาการจัดการ
1. นายสอาด ศรีจันทร
2. นางสาวเสาวภา ประทุมสินธุ
3. นางสาวแสงจันทร คงอิ่ม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. อาจารยมานพ เอี่ยมสะอาด
2. นายบุญชวย จันทรเฮา
3. นายมาย ยินชัย
วิทยาลัยนานาชาติ
1. อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
2. นางสาวกาญจนาภรณ ชมดาว
3. นางสาวณิชมน เจริญเศรษฐมห

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
1. นางสาวบังอร คหัฏฐา
2. นางสาวเอมอร สุดชารมย
3. นางวราภรณ ฉัตรวงศพันธ
สํานักงานอธิการบดี วังทาพระ
1. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา
2. นางสุมาทิพย ปนนิล
3. นางวิภาภรณ วุฒิภักดี
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

(ราง) การจัดทําแผนการจัดการความรูเ พื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2550

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ป ระชุม คณบดี ครั้ง ที่ 12/2550 เมื่อ วัน อัง คารที่ 19 มิถุน ายน 2550 พิจ ารณา
เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อสนับ สนุน ประเด็น ยุท ธศาสตร
ประจํา ปง บประมาณ 2550 นั้น ในการนี้ค ณะทํา งานไดดํา เนิน การจัด ทํา ( ราง) การจัดทําแผนการจัดการ
ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550 เสร็จเรียบรอยแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ที่ ป ระชุ ม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน ( ราง) การจัดทําแผนการจัดการ
ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550 โดยใหปรับเอกสาร ( ราง) การจัดทําแผนการ
จัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550 ขอ 4 กิจกรรมภายใตมาตรการการ
จัดการความรู มหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของผูรับผิดชอบมาตรการที่ 3 ของยุทธศาสตรที่ 1 ใหปรับเปน
“ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะวิชา/ผูอํานวยการ” สําหรับยุทธศาสตรที่ 2 – ยุทธศาสตรที่ 4 ในสวน
ของผูรับผิดชอบทุกมาตรการใหปรับเปน “CKO/คณบดี/ผูอํานวยการ”
ทั้งนี้ เพื่อใหแนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของ
แตละคณะวิชา/หนวยงานเปนไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเขาใจเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ที่ประชุมจึงไดมอบหมายใหรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาจัด
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล า วให บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในระดั บ คณะวิ ช า/หน ว ยงานโดย
พรอมเพรียงกันตอไป
มติ
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ระเบียบวาระที่ 4.5

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยโอซากาวิชาตางประเทศ

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
โอซากาวิชาตางประเทศ ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2543 และฉบับตออายุฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2548 เปนเวลา 5 ป แล วนั้น เนื่ องจากมหาวิทยาลัย โอซากาวิชาตางประเทศ (ไกได) จะรวมกั บ
มหาวิทยาลัยโอซากาเปนมหาวิทยาลัยเดียวโดยจะใชชื่อใหมวา “มหาวิทยาลัยโอซากา” ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2550 จึงทําใหขอตกลงความรวมมือทางวิชาการที่ทํากับมหาวิทยาลัยศิลปากรตองเปลี่ยนแปลงไปดวย ประกอบ
กับตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550 เรื่องแนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการ
ระหว า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต า งประเทศ พ.ศ. 2550 ในข อ 5.2 ได ร ะบุ ว า “การ
ดํ า เนิ น การความตกลงทางวิ ช าการใด ๆ ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยต อ งแจ ง ให
คณะกรรมการการอุด มศึกษาทราบภายในระยะเวลา 30 วัน นับ จากวัน ที่สภาสถาบันอุด มศึกษาให ความ
เห็นชอบ..........” นั้น คณะอักษรศาสตรไดพิจารณาแลว เห็นชอบใหแกไขระยะเวลาในการทําขอตกลงในขอ 3
ของขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยโอซากาจาก “มีผลเปนระยะเวลา 5 ป” เปน “มีผลเปน
ระยะเวลา 3 ป ” ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให ส อดคล อ งและเป น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารฯ ในข อ 7 “.......ให
สภาสถาบันอุดมศึกษาไทยติดตามประเมินผลการดําเนินการความตกลงรวมมือทางวิชาการเปนระยะทุก 3 ป”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นควรชะลอเรื่องไวกอนและมอบหมายใหรักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาในประเด็นตอไปนี้
1. เดิ ม การลงนามในข อ ตกลงความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย โอซากาวิ ช า
ต า งประเทศ (ไกได) กั บ คณะอั ก ษรศาสตร เ ป น การลงนามในข อ ตกลงความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย แต เ มื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย โอซากาวิ ช าต า งประเทศ (ไกได) รวมกั บ มหาวิ ท ยาลั ย โอซากาเป น
มหาวิ ท ยาลั ย เดี ย วกั น โดยใช ชื่ อ ใหม ว า “มหาวิ ท ยาลั ย โอซากา” ซึ่ ง เที ย บเท า กั บ ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น
จึงอยากทราบวามหาวิทยาลัยโอซากายินดีจะลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระดับคณะวิชาหรือ
ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะไดดําเนินการปรับเปลี่ยนผูที่ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการให
สอดคลองกันตอไป
2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 ในขอ 5.2 ไดระบุวา “การดําเนินการ
ความตกลงทางวิชาการใด ๆ ตองไดรับความเห็นชอบสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยตองแจงใหคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาใหความเห็นชอบ..........” นั้น
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เพื่อความคลองตัวและรวดเร็วของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะสามารถลงนามในขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการไปกอนแลวคอยแจงใหสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบในภายหลังได
หรือไม เนื่องจากแตเดิมอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมอบอํานาจใหคณบดีสามารถลงนามในขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ แลวแจงใหมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยทราบในภายหลังได
ระเบียบวาระที่ 4.6

งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551

สรุปเรื่อง
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2551ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันศุกรที่ 13 กรกฎาคม 2550 มีมติเห็นชอบรายการดังตอไปนี้
1. (ราง) ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
2. หลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
3. แบบฟอรมการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
4. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
5. สรุปวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
จํานวน ทั้งสิ้น 383,713,200 บาท (สามรอยแปดสิบสามลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน 5 รายการตามที่คณะกรรมการ
จัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 เสนอ โดยในสวนของหลักเกณฑการ
จัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ที่ประชุมเห็นชอบใหตัดขอ 12 “ใหศูนย
เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับผิดชอบคาใชจายการดําเนินงานเอง โดยจัดทํางบประมาณรายจาย
จากเงินรายไดผานคณะวิทยาศาสตรตามมติที่ประชุมที่คณบดีครั้งที่ 14/2549 วันที่ 18 กรกฎาคม 2549” ออก
แลวใหเรียงลําดับขอใหมตามลําดับตอไป สําหรับในสวนของปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รายการที่ 17 ใหปรับระยะเวลาการดําเนินงานจากวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เปน
วั น ที่ 22 สิ ง หาคม 2550 ส ง วาระเข า ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากวาระที่ จ ะเข า ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา นายกสภามหาวิทยาลัยสั่งการใหกําหนดสงวาระเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาภายใน 15 วันกอนการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
การปรับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ดวย อ.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะดุริยางคศาสตร และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝาย
วางแผนและวิจัยขอหารือตอที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทํารายละเอียดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยไดสั่งการใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550
ในเรื่องแผนยุทธศาสตร นั้น เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิดมากที่จะนําเสนอใหคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ
กรอกรายละเอียดขอมูลดังกลาว ดังนั้น ฝายวางแผนและพัฒนาไดพิจารณาแลวเห็นวา จะนําเสนอในรูปของ
สรุปเกี่ยวกับขอมูลดังตอไปนี้
- เรื่องที่จะตองทําเรงดวนใน 5 ปขางหนา
- เรื่องงบประมาณ
- เรื่องอัตรากําลัง
- เรื่องหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
แลวจะไดนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันดังกลาว เพื่อที่จะไดนํากรอบ
แนวคิด/ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร
ใหสอดคลองกันตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให รัก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี ฝา ยวางแผนและวิ จั ย
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเพื่อนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550
พิจารณาตอไป

ปดประชุมเวลา 12.30 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

