
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่  14/2550 

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2550 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

                                …………….……………….. 
 

ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร    ประธานที่ประชุม 

        รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร  

     แทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ผศ.ดร.เกษร  จนัทรศิริ                    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

3. อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร  

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย           

4. ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางและ 

       รักษาราชการแทนรองอธิการบดี   

        พระราชวังสนามจันทร 

5. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการและ 
    รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี 

6. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

        และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 

7. รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

        และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

8. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

9. ผศ.ญาณวิทย  กุญแจทอง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวฒันธรรม 

10. อ.ปญญา  วจินิธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

11. รศ.ชินศักดิ์  ตณัฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

12. รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

13. ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                 คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

14. ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ คณบดีคณะอักษรศาสตร 

15. รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกติชิัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

16. ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

17. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

18. รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
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19. รศ.ดร.ศิริชัย  ชนิะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย             

20. อ.ดร.วรพจน   ชอบธรรม  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายวิชาการ              

      รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

21. ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ  ประธานสภาคณาจารย  

    
ผูไมมาประชมุ 

1. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร  รักษาราชการแทนอธิการบด ี   ติดราชการ 

2. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร   ติดราชการ      

3. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ   ติดราชการ 

4. ผศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป    ติดราชการ  

 
เปดประชุมเวลา 10.50 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ  

ดังนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่ 13/2550                     
                                เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2550 
      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 13/2550  เมือ่วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2550 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้ 

หนา 17 วาระที่ 4.17 บรรทัดแรกและทุกแหงที่มีขอความวา “โครงการจัดตั้งสถาบันดนตรี      

คลาสสิคกัลยานิวัฒนา” ใหปรับชื่อเปน “โครงการจัดตั้งสถาบันกัลยาณิวัฒนา” 

 แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 

 
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     เรื่องแจงเพือ่ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1  การแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชาดังตอไปน้ี 

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. คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา  ภาคการศึกษาปลายป

การศึกษา 2549 ในรายวิชาดังตอไปน้ี 

- 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. คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลายป

การศึกษา 2549 ในรายวิชาดังตอไปน้ี 

- รายวิชา 464 201 ISSUES AND TRENDS IN EDUCATION ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในการประชุมคร้ังที่ 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          

ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในการประชุมคร้ังที่ 12/2550           

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 

ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.2 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
       
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความ

เห็นชอบการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม  โดยใหกองบริการการศึกษาจัดทําคําส่ังรายชื่อ

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น บัดนี้  กองบริการ

การศึกษาไดรายงานใหทราบวา  ในชวงเดือนพฤษภาคม 2549 – มิถุนายน 2550 กองบริการการศึกษาไดจัดทํา

คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 

  1.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)  และหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนา 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)  บัณฑิตวิทยาลัยและมีเอกสารประกอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

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 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.3 สรุปสาระสาํคญัของการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย               
ครั้งที่ 3/2550 

       
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให  ผูชวยศาสตราจารย  ดร .เกษร  จันทรศิ ริ  รักษา        

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
คาตอบแทนของพนักงานเมื่อเทียบกับขาราชการ โดยเฉพาะพนักงานสายอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ 

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

ดังกลาวในงบประมาณป  2551 ซึ่งไดผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแลว  ทําใหมีผลกระทบ                  

ตอคาตอบแทนพนักงานที่จายดวยเงินงบประมาณ จึงเสนอให ทปอ. หาแนวทางในการขอรับจัดสรร

งบประมาณดังกลาวเพิ่มเติม ซึ่งประธาน ทปอ. เสนอวาจะเชิญผูแทนสํานักงบประมาณและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการรวมหารือทั้ง 2 ประเด็นขางตนในการประชุม ทปอ. คร้ังตอไป 
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4. มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณขอหารือกรณีที่
กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากรายไดการรับบริการทําวิจัย รับจางเปนที่ปรึกษาการทําวิจัย           

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 

สําหรับผูที่ตกคางกอนปการศึกษา 2553 และผูที่ไมมีผลสอบ O-NET สามารถสอบเขา

มหาวิทยาลัยดวยระบบรับตรง (ที่ไมใช O-NET) เทาน ั้น 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. เห็นชอบใหแตละสถาบันรวมกันรณรงคใหนักศึกษาแตงการดวยเครื่องแบบนักศึกษา      

ตามระเบียบที่เหมาะสมของแตละสถาบันไมใหมีลักษณะลอแหลมจนเกินไป 

7. รับทราบกรณีสํานักงบประมาณเห็นชอบใหสามารถขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม      

ในปงบประมาณ 2551 เพื่อเปนคาตอบแทนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุผลพิเศษของผูปฏิบัติงาน            

ดานสาธารณสุข (พตส.) ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ กลุมสหวิชาชีพ ที่ไมไดรับจัดสรร       

ในปงบประมาณ 2549  โดยใหตั้งไวในหมวดรายจายอื่น 

8. รับทราบ  (ราง)  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2550-2554)  

9. กําหนดประชุม ทปอ. คร้ังตอไป (คร้ังที่ 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

รามคาํแหงตามลําดับ 

10. เปล่ียนแปลงการประชุมสามัญ 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 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

อนึ่ง ที่ประชุมไดมอบหมายใหรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการหารือตอที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ในเรื่องการศึกษาทางดานศิลปะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวา จะทํา

อยางไรที่จะสนับสนุนใหการศึกษาทางดานศิลปะ/การออกแบบเขาไปสูในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มากขึ้นเพื่อจะไดเปนการปูพื้นฐานทางดานศิลปะ/การออกแบบ รวมทั้งเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการตัดสินใจใน

การสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางดานศิลปะแตเนิ่น ๆ  

 
ระเบียบวาระที่  2.4 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2550  ไตรมาสที่ 3 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยงานงบประมาณไดสรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2550 ของ

มหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 3 ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2549 - เดือนมิถุนายน 2550 ดังนี้ 

  1. งบประมาณประจําป พ.ศ.2550  มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับงบประมาณทั้งส้ิน 1,066.374 

ลานบาท  โดยไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณจํานวน 1,066.374 ลานบาท  คิดเปน  
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รอยละ 100.000 ของงบประมาณที่ไดรับ  เมื่อส้ินไตรมาสที่ 3 สามารถเบิกจายไดทั้งส้ิน 614.878 ลานบาท    

คิดเปนรอยละ 57.661 

                2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณทั้งส้ิน 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  เมื่อส้ินไตรมาสที่ 3 สามารถเบิกจายงบลงทุนไดเพียง 20,114,401.05 บาท  คิดเปนรอยละ 7.446 ของ

งบลงทุนทั้งหมด 

                3. มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ณ                   

ส้ินไตรมาส 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  

รายการกอสรางปเดียวประกอบดวยรายการตอไปน้ี 

1. โรงเรือนและบอเพาะเลี้ยงสัตว อยูในระหวางการขออนุมัติขายแบบประกาศประกวดราคา 

2. ระบบสาธารณูปการ ดําเนินการ e-auction ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 

3. ปรับปรุงอาคารปฏิบตัิการรวมคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร อยูในระหวางการ
ขออนุมัติรางขอบเขตงาน (TOR)  

4. กอสรางทางเดินเชื่อมบริเวณทางเขาวิทยาเขต-อาคารหอพัก-สนามกีฬาและอาคารเรียน

รวม 2 อยูในระหวางการขออนุมัติขายแบบประกาศประกวดราคา 

5. ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 50 ป ทําสัญญากอหนี้แลววันที่ 21 มิถุนายน 2550  

6. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวมคณะสถาปตยกรรมศาสตร ทําสัญญากอหนี้แลววันที่          
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 

จึงเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบแลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง)             

ฉบับป พ.ศ. 2546 และหลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑติ                                    
สาขาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบบัป พ.ศ. 2548 

   

สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังตอไปน้ี 

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

เร่ิมใชตั้งแตภาคการศึกษาตน 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 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2546 และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตรทาง

สุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2548 ตามที่คณะเภสัชศาสตรเสนอและเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสราง

หลักสูตร ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก  

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.2 คณะวิทยาการจัดการขอยกเวนสวนแบงรายรับเขากองทุนพัฒนาวิทยาเขตฯ 

และการวิจัยเพื่อนํามาใชพฒันาคณะวชิา 
   

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยขอถอนเรื่อง 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3  การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลอืกตั้งและคณะกรรมการดาํเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย  ประเภทผูแทนทั่วไป  แทนตาํแหนงที่วาง 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกสภาคณาจารย  ดวนมาก ที่ ศธ 0520.210/165  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 แจงวา

ดวยวันที่ 9 กันยายน 2550 จะเปนวันครบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภาคณาจารย จึงขอให

มหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนทั่วไปที่จะพนจากตําแหนงตามวาระ  

สรุปรายละเอียดไดดังตอไปน้ี 

  1.  ประเภทผูแทนทั่วไป วาง   จํานวน 4 ตําแหนง                   

  2.  ประเภทผูแทนคณะ วาง   จํานวนรวมทั้งส้ิน 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  

ใหถือวาจํานวนกรรมการที่ขาดอยูเปนตําแหนงที่วางโดยอนุโลม  และใหดําเนินการเลือกตั้งทุกหกเดือน  

ดังนั้น  สภาคณาจารยจึงเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย  ประเภทผูแทน

ทั่วไป  และแจงใหคณบดีทั้ง 11 คณะวิชาดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะตาม

ระเบียบวิธีการเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปน

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. อาจารยสุทธิลักษณ  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.  นายสอาด  ศรีจันทร     กรรมการ 

15.  อาจารยมานพ  เอี่ยมสะอาด    กรรมการ 

16.  อาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน   กรรมการ 

17. นางสาวอัปสร  กิจเจริญคา    กรรมการ 

18. นางสาวบังอร  คหัฏฐา    กรรมการและเลขานุการ 

19. นางอมรรัตน  ดิฐสถาพรเจริญ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

20. นางสาวเอมอร  สุดชารมย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ข.  คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งและตรวจนบัคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย 

ประเภทผูแทนทั่วไป  ประกอบดวย 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ 

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 
คณะโบราณคด ี

1. อาจารย ดร.สมบัติ  มั่งมีสุขศิริ    ประธานกรรมการ 

2. นางสาววรันดา  แกวหอมคํา    กรรมการ 

3. นางสาวดวงใจ  ตะกรุดทอง    กรรมการและเลขานุการ 
คณะมัณฑนศลิป 

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 

1. อาจารยสุทธิลักษณ  ศิลลา     ประธานกรรมการ  

2. นางสาววรรณี  สุวรรณรักษ    กรรมการ 

3. นางวิระวรรณ  กล่ินหวล    กรรมการ 

4. นางสาวนิตยา  ทองใหญ    กรรมการและเลขานุการ 
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คณะวิทยาศาสตร 
1. รองศาสตราจารยวัฒนา  เกาศัลย   ประธานกรรมการ 

2. นางสายชล  เขยีววิชัย     กรรมการ 

3. นายเกียรติ  อุดมกาญจนานนท    กรรมการและเลขานุการ 
คณะเภสชัศาสตร 

1. นายปยพงศ  มณีศรี     ประธานกรรมการ 

2. นางศิริรัตน  จุลษร     กรรมการ 

3. นางอารยา  ธนะวัฒนานนท    กรรมการและเลขานุการ 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. นางทองทิพย  อยูพะเนียด    ประธานกรรมการ 

2. นางพนิดา  ตันติอํานวย    กรรมการ 

3. นางสาววรรณภา  กลางแทน    กรรมการและเลขานุการ 
คณะดุริยางคศาสตร 

1. นางสาวนิ่มนวล  อุตระ      ประธานกรรมการ 

2. นางสาวพัชรินทร  โตะบุรินทร    กรรมการ 

3. นางวิภา  ไชยสกุุมาร     กรรมการและเลขานุการ 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

1. อาจารยสาธิต  บุญนอม    ประธานกรรมการ 

2. อาจารยพรรณธิภา  ณ เชียงใหม   กรรมการ 

3. อาจารยภูธฤทธิ์  รักษาศิริ    กรรมการและเลขานุการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

1. นายสอาด  ศรจีันทร     ประธานกรรมการ 

2. นางสาวเสาวภา  ประทุมสินธุ      กรรมการ 

3. นางสาวแสงจันทร  คงอิ่ม    กรรมการและเลขานุการ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. อาจารยมานพ  เอี่ยมสะอาด    ประธานกรรมการ 

2. นายบุญชวย จนัทรเฮา    กรรมการ 

3. นายมาย  ยินชยั     กรรมการและเลขานุการ 
วิทยาลัยนานาชาต ิ

1. อาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน     ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกาญจนาภรณ  ชมดาว    กรรมการ 

3. นางสาวณิชมน  เจริญเศรษฐมห   กรรมการและเลขานุการ 
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สํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
1. นางสาวบังอร  คหัฏฐา    ประธานกรรมการ 

2. นางสาวเอมอร  สุดชารมย    กรรมการ 

3. นางวราภรณ  ฉัตรวงศพันธ    กรรมการและเลขานุการ 
สํานักงานอธิการบดี  วังทาพระ 

1. นางสาวอัปสร  กิจเจริญคา    ประธานกรรมการ 

2. นางสุมาทิพย  ปนนิล     กรรมการ 

3. นางวิภาภรณ  วุฒิภักด ี    กรรมการและเลขานุการ 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4 (ราง) การจดัทําแผนการจดัการความรูเพื่อสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร                

ประจําปงบประมาณ 2550 
   

สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550 พิจารณา

เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร                

ประจําปงบประมาณ 2550 นั้น ในการนี้คณะทํางานไดดําเนินการจัดทํา (ราง) การจัดทําแผนการจัดการ

ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550 เสร็จเรียบรอยแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว 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

ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวใหบุคลากรที่ เกี่ยวของทั้งในระดับคณะวิชา/หนวยงานโดย          

พรอมเพรียงกันตอไป 
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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 แลวนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยโอซากาวิชาตางประเทศ (ไกได) จะรวมกับ

มหาวิทยาลัยโอซากาเปนมหาวิทยาลัยเดียวโดยจะใชชื่อใหมวา “มหาวิทยาลัยโอซากา” ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2550 จึงทําใหขอตกลงความรวมมือทางวิชาการที่ทํากับมหาวิทยาลัยศิลปากรตองเปลี่ยนแปลงไปดวย ประกอบ

กับตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550 เร่ืองแนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการ

ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 ในขอ 5.2 ไดระบุวา “การ

ดําเนินการความตกลงทางวิชาการใด ๆ ตองไดรับความเห็นชอบสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยตองแจงให

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาใหความ

เห็นชอบ..........” นั้น คณะอักษรศาสตรไดพิจารณาแลว เห็นชอบใหแกไขระยะเวลาในการทําขอตกลงในขอ 3 

ของขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยโอซากาจาก “มีผลเปนระยะเวลา 5 ป” เปน “มีผลเปน

ระยะเวลา 3 ป” ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ ในขอ 7 “.......ให         

สภาสถาบันอุดมศึกษาไทยติดตามประเมินผลการดําเนินการความตกลงรวมมือทางวิชาการเปนระยะทุก 3 ป” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นควรชะลอเรื่องไวกอนและมอบหมายใหรักษาราชการแทน  

รองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาในประเด็นตอไปน้ี 

1. เดิมการลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยโอซากาวิชา
ตางประเทศ (ไกได) กับคณะอักษรศาสตรเปนการลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระดับ

มหาวิทยาลัย แตเมื่อมหาวิทยาลัยโอซากาวิชาตางประเทศ (ไกได) รวมกับมหาวิทยาลัยโอซากาเปน

มหาวิทยาลัยเดียวกันโดยใชชื่อใหมวา “มหาวิทยาลัยโอซากา” ซึ่งเทียบเทากับระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น          

จึงอยากทราบวามหาวิทยาลัยโอซากายินดีจะลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระดับคณะวิชาหรือ   

ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะไดดําเนินการปรับเปล่ียนผูที่ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการให

สอดคลองกันตอไป 

2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองแนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
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 มีมติเห็นชอบรายการดังตอไปน้ี 

  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 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

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  

วันที่ 22 สิงหาคม 2550 สงวาระเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่จะเขาที่ประชุม              

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา นายกสภามหาวิทยาลัยส่ังการใหกําหนดสงวาระเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาภายใน 15 วันกอนการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
ระเบียบวาระที่ 5.1  การปรับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
สรุปเรื่อง 
 ดวย อ.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะดุริยางคศาสตร และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝาย

วางแผนและวิจัยขอหารือตอที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทํารายละเอียดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรวา

ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยไดส่ังการใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550 

ในเรื่องแผนยุทธศาสตร นั้น เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิดมากที่จะนําเสนอใหคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ 

กรอกรายละเอียดขอมูลดังกลาว ดังนั้น ฝายวางแผนและพัฒนาไดพิจารณาแลวเห็นวา จะนําเสนอในรูปของ

สรุปเกี่ยวกับขอมูลดังตอไปน้ี 

- เร่ืองที่จะตองทําเรงดวนใน 5 ปขางหนา 

- เร่ืองงบประมาณ 

- เร่ืองอัตรากําลัง 

- เร่ืองหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

แลวจะไดนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันดังกลาว เพื่อที่จะไดนํากรอบ

แนวคิด/ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร

ใหสอดคลองกันตอไป 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเพื่อนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550

พิจารณาตอไป 
 
 
ปดประชุมเวลา 12.30 น. 
 

 

        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

              ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 

ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 

 


