
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่  7/2551 

วันอังคารที่ 1 เมษายน 2551 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

ผูมาประชุม 
1. นายภราเดช  พยัฆวเิชียร  รักษาราชการแทนอธกิารบดี   ประธานที่ประชุม 

2. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิริ  รักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายวิชาการ 

3. อ.ปญญา  วิจนิธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

4. รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

5. รศ.สุรพล   นาถะพนิธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

6. ผศ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน                 คณบดีคณะมัณฑนศิลป 

7. ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสทุธิรักษ คณบดีคณะอักษรศาสตร  

8. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

9. ผศ.ดร.พิทยา  หลวิเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

10. อ.ธนาทร  เจยีรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

11. อ.ดร.ธนนิทรัฐ  รัตนพงศภิญโญ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

12. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

13. รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

14. ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

15. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

16. รศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป 

17. ผศ.วันชัย  ลีลากววีงศ  ประธานสภาคณาจารย 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ญาณวทิย กุญแจทอง           หัวหนาภาควชิาภาพพิมพ      

     คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
ผูมาประชุมผานระบบ VDO - Conference 

1. รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกลุ คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

2. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
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ผูไมมาประชมุ 

1. รศ.คณิต  เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร ติดราชการ 

2. รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั คณบดีคณะเภสัชศาสตร ติดราชการ 

3. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไปราชการตางประเทศ 

4. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล ผูอํานวยการวทิยาลยันานาชาติ ติดราชการ 
 

เปดประชุมเวลา 10.45 น.                         
 เมื ่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 
   

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2551                   

เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2551 
      

สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร     

คร้ังที่ 6/2551 เมื่อวันองัคารที่ 18 มีนาคม 2551 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2551                   
เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2551 (วาระลับ) 

      

สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร     

คร้ังที่ 6/2551 เมื่อวันองัคารที่ 18 มีนาคม 2551 (วาระลับ) 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอแกไขคาระดับผล

การศึกษาในรายวิชา 614 494 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 ของนักศึกษาจํานวน 7 ราย เนื่องจาก
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อาจารยผูสอนไมไดสงผลการศึกษารายวิชาดังกลาวตามกําหนดเวลา ประกอบกับระบบไดเปลี่ยนคา I เปน

คา F โดยอัตโนมัติ ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ในการประชุมคร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2551 

ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.2 รายงานการประเมินหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร                           

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
       
สรุปเรื่อง 

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 

เพื่อใหการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน เทาเทียมกับ

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกและเพื่อเปนการสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตใหอยูในระดับ

มาตรฐานเพียงพอตอความตองการของการพัฒนาประเทศและความตองการเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาของเยาวชน ตลอดจนการสรางและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีความสัมพันธ

สอดคลองตอการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหเปนไปอยางเหมาะสม จึงไดกําหนดใหมีการติดตาม

ประเมินผลหลักสูตรทุก 5 ป เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย เหมาะสม

กับสถานการณและความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน  

เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ในปการศึกษา 2550 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดดําเนินการประเมินหลักสูตรที่เปดสอนจํานวน 4 

หลักสูตร คือ หลักสูตรสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร (หลักสูตร พ.ศ. 2540) หลักสูตรสาขาวิชา

เทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตร พ.ศ. 2542) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร พ.ศ. 2545) และ

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร พ.ศ. 2545)  
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ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดดําเนินการประเมินหลักสูตรที่เปด

สอนจํานวน 4 หลักสูตรดังกลาวจากนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2545 ในประเด็นหลัก 4 ประเด็นดังนี้ 

− การบริหารหลักสูตร 

− ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 

− การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

− ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.3 รายงานความคืบหนารายจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
      
สรุปเรื่อง 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551 ไดติดตามความคืบหนาในการดําเนินงานดานงบ

ลงทุนตามแผนการดําเนินงานที่ใหคณะวิชา/หนวยงานกอหนี้ผูกพันในสวนของงบลงทุน (คาครุภัณฑและ

ที่ดินสิ่งกอสราง) สรุปไดดังนี้ 

คาครุภัณฑ

กลุม 1 
หนวยงานทีก่อหนี้ผูกพันแลว 

กลุม 2 
หนวยงานทีย่ังไมกอหนี้ผูกพัน 

1. คณะวิทยาศาสตร 
2. คณะเภสัชศาสตร 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

4. กองกลาง 
5. คณะดุริยางคศาสตร 
6. วิทยาลัยนานาชาติ 
7. คณะศึกษาศาสตร 
8. บัณฑิตวิทยาลัย 

1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
2. หอศิลป 
3. กองกิจการนักศึกษา  

(รออาคารปฏิบัติการกีฬาแลวเสร็จ) 

4. สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
(รออาคารเรียนรวมใหกอสรางแลวเสร็จ) 

5. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
(รอปรับปรุงตึกชั้น 4 ที่ติดตั้งครุภัณฑประจํา

อาคารใหแลวเสร็จ) 
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กลุม 1 
หนวยงานทีก่อหนี้ผูกพันแลว 

กลุม 2 
หนวยงานทีย่ังไมกอหนี้ผูกพัน 

9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
11. ศูนยคอมพิวเตอร 
12. คณะโบราณคดี 
13. กองงานวิทยาเขต 

14. สํานักหอสมุดกลาง 
15. กองบริการการศึกษา 

16. คณะอักษรศาสตร 
17. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
18. คณะมัณฑนศิลป 
19. คณะวิทยาการจัดการ 

 

ส่ิงกอสรางรายการใหม 

กลุม 1 
สิ่งกอสรางใหมที่แบบรูปรายการแลวเสร็จ 
อยูในระหวางกระบวนการ E-Auction 

กลุม 2 
สิ่งกอสรางใหมที่ยังไมมแีบบรูปรายการ 

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ 

1. อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมตนแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ  

การสื่อสาร (ทําสัญญาเรียบรอยแลว) 

2. ปรับปรุงทองพระโรง ตําหนกักลาง                    
ตําหนกัพรรณรายและศาลาดนตรี วังทาพระ             

(ทําสัญญาเรียบรอยแลว) 

3. คาปรับปรุงพืน้ที่กฬีา นครปฐม                            

(ทําสัญญาเรียบรอยแลว)  

4. กอสรางบอบําบัดน้าํเสยีพรอมระบบระบายน้ํา    
(ทําสัญญาเรียบรอยแลว) 

5. อาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารตานเชื้อ H5N1 

และผลิตยาจากสมุนไพร (คณะเภสัชศาสตร)  

อยูระหวางดําเนินการ e-Auction รอบที่ 2 

1. กองกิจการนักศึกษา 

- คาปรับปรุงโรงอาหาร วังทาพระ 

 

2. คณะมัณฑนศิลป  
− ปรับปรุงบูรณะอาคารเรียนคณะมัณฑนศิลป  

วังทาพระ แบบอยูงานวางผัง 

3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
- ปรับปรุงอาคารเรียนคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
วังทาพระ อยูระหวางขายแบบ 

- ซอมแซมงานระบบอาคารและปรับปรุงพื้นที่
ภายในอาคารศิลป พีระศรี 1 นครปฐม แบบยัง

ไมแลวเสร็จ 
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กลุม 1 
สิ่งกอสรางใหมที่แบบรูปรายการแลวเสร็จ 
อยูในระหวางกระบวนการ E-Auction 

กลุม 2 
สิ่งกอสรางใหมที่ยังไมมแีบบรูปรายการ 

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ 

 4. กองกลาง 
- ปรับปรุงศูนยเทคโนโลยีทัศนศิลป แบบแลวเสร็จ
เดือนเมษายน 2551 

- ปรับปรุงอาคารจิตรกรรม 1 วงัทาพระ จางทีป่รึกษา

ออกแบบ แบบแลวเสร็จส้ินเดอืนมีนาคม 2551 

- ปรับปรุงอาคารจิตรกรรม 3 จางทีป่รึกษาออกแบบ 

แบบแลวเสร็จส้ินเดือนมนีาคม 2551 

- ปรับปรุงอาคารหอประชุม วงัทาพระ                   

จางที่ปรึกษาออกแบบ แบบแลวเสร็จส้ินเดือน

มีนาคม 2551 

- ปรับปรุงระบบไฟฟา วังทาพระ และปรับปรุง

ระบบโทรศัพท วังทาพระ อยูระหวางดําเนนิการ

ดวยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ 
 

สรุปการกอหนี้ ผูกพันในงบลงทุนในชวงระยะเวลาไตรมาสที่  2 ของปงบประมาณ             

พ.ศ. 2551 สามารถกอหนี้ผูกพันคาครุภัณฑรอยละ 71.806 และคากอสรางรอยละ 27.733 ของส่ิงกอสราง

รายการใหม เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ผานมาในชวงเวลาเดียวกันพบวา สามารถ            

กอหนี้ผูกพันคาครุภัณฑไดเพียงรอยละ 7.092 และคากอสรางรายการใหมไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดเลย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหคณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของในกลุม 2 ครุภัณฑที่ยัง 

ไมกอหนี้ผูกพันและคณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของในกลุม 2 ส่ิงกอสรางที่ยังไมมีแบบรูปรายการให

มหาวิทยาลัยดําเนินการขอใหเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จโดยดวนดวย 

อนึ่ง ประธานไดสอบถามความคืบหนาของโครงการปรับปรุงทองพระโรง ตําหนักกลาง 

ตําหนักพรรณรายและศาลาดนตรี วังทาพระ จากผูอํานวยการหอศิลป ซึ่งผูอํานวยการหอศิลปไดรายงาน

ความคืบหนาในเบื้องตนใหที่ประชุมไดรับทราบ ทั้งนี้ ประธานไดใหขอเสนอแนะดังนี้ 



 7 

1. ในเรื่องการปรับปรุงทองพระโรงตําหนักกลาง ตําหนักพรรณรายและศาลาดนตรี             

วังทาพระ ขอใหคํานึงถึงความถูกตองตามหลักวิชาการของการอนุรักษโบราณสถานดวย 

2. ในเรื่องพื้นที่ประโยชนใชสอย ขอใหคํานึงถึงสภาพอาคารอนุรักษและใหหอศิลปพิจารณา

ปรับการใชงานใหสอดคลองกับสภาพอาคารอนุรักษและใหคํานึงถึงการรับน้ําหนักของโครงสรางอาคาร

อนุรักษดวย เชน ไมควรใชเปนที่ตั้งของสํานักงานเลขานุการหอศิลป สํานักงานเลขานุการหอศิลปควรอยูที่

อาคารศิลปกรรมรวมสมัย วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เนื่องจากอาคารดังกลาวไดดําเนินการกอสราง 

แลวเสร็จและควรบริหารจัดการการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนใชสอยตอสาธารณชนใหมากที่สุดในการจัดแสดง

นิทรรศการผลงานศิลปะควรจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลปะ ณ บริเวณชั้นลางเพื่อความสะดวกตอผูเขา

ชมงานศิลปะและอาจจะใชเปนอาคารเอนกประสงคใหมากกวาในปจุบัน เชน อาจใชเปนสถานที่ในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือใชเปนสถานที่ทําพิธีกรรม/การแสดงศิลปวัฒนธรรมและตอนรับแขกผูทรง

เกียรติ/แขกชาวตางประเทศ เปนตน อีกทั้งหอศิลปควรที่จะปรับเปลี่ยนบริบทเปนผูบริหารจัดการให

มหาวิทยาลัยมากกวาบทบาทในปจจุบัน 

3. ประธานไดมอบให ผศ.ญาณวิทย กุญแจทอง หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ ปฏิบัติราชการแทนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี ติดตามและใหรายงานความ

คืบหนาในเรื่อง การปรับแผนการดําเนินงาน/การบริหารจัดการ/โครงสรางการแบงสวนราชการของหอศิลป  

ซึ่งที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 22/2550 เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ไดมีมติไปแลว 

 
ระเบียบวาระที่  2.4 สรุปผลการสัมมนาเรื่อง การศึกษาคาใชจายตอหนวยของ

สถาบันอุดมศึกษา 
       

สรุปเรื่อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองแผนงานเขาประชุมสัมมนา เร่ืองการศึกษา

คาใชจายตอหนวยของสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 4 มีนาคม  2551  ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ นั้น 

บัดนี้  กองแผนงานได ส รุปผลของการสัมมนาครั้ งนี้ ว า  มี วั ตถุประสงค เพื่ อ ให

สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงและหนวยงานที่เกี่ยวของไดตระหนักถึงประโยชนของการศึกษาคาใชจายตอหนวย

และเชิญชวนใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงของรัฐและเอกชน เขารวมโครงการ เพื่อสรางฐานขอมูลทางการเงิน

และตนทุนตอหนวยในภาพรวมที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการและเปนประโยชนตอการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีประเด็นสาระสําคัญดังนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง

และหนวยงานที่เกี่ยวของไดตระหนักถึงประโยชนของการศึกษาคาใชจายตอหนวยและดําเนินการคิด

คาใชจายตอหนวยใหเปนปจจุบัน โดยใชหลักเกณฑการคิดคาใชจายตอหนวยในรูปแบบที่ตกลงรวมกัน ทั้งนี้            
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เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในเรื่องการเตรียมขอมูลดานคาใชจายตอหนวยของสถาบันอุดมศึกษาในแตละ

ประเภทเพื่อการจัดสรรงบประมาณใหกับสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบกองทุน กรอ. ดังนี้ 

1. การศึกษาคาใชจายตอหนวย : แนวทางการศึกษาและประโยชนที่ไดรับ  

1.1 หลักการและแนวคิดการศึกษาคาใชจายตอหนวย 

ดร. เกษรา วามะศิริ รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี ที่ปรึกษาโครงการไดนําเสนอแนวทางการศึกษาคาใชจายตอหนวยในระยะที่หนึ่ง (จัดเก็บขอมูล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2539 – 2542) และระยะที่สอง (จัดเก็บขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2546) ดังนี้  

(1) หลักการและแนวคิดคาใชจายตอหนวย  ใชขอมูลรายจายจริงทั้ ง เงิน

งบประมาณแผนดินและเงินรายได  

(2) ขอมูลงบประมาณใชเฉพาะงานจัดการศึกษา ไมรวมงานวิจัย งานบริการ

วิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โครงการพิเศษ  และงบลงทุน   

(3) ขอมูลงบประมาณใชงบดําเนินการรวม ประกอบดวยคาใชจายบุคลากร และ

คาใชจายดําเนินการอื่น  

(4) ขอมูลรายจายรวมใชทั้งคาใชจายทางตรงและทางออม  โดยคาใชจายทางตรง 

หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นในคณะ สําหรับคาใชจายทางออม หมายถึง คาใชจายสวนกลาง ไดแก สํานกังาน

อธิการบดี สํานักหอสมุด สํานักคอมพิวเตอร ฯลฯ เปนตน    

(5) รูปแบบการกระจายคาใชจายสวนกลางไปสูคณะ แบงเปน 4 รูปแบบ คือ 

กระจายตามนักศึกษา (FTES)  กระจายตามบุคลากร  กระจายตามพื้นที่  และกระจายแบบผสม   

(6) ขอมูลนักศึกษาหัวจริงที่นํามาวิเคราะห ใชเฉพาะโครงการปกติ   
(7) ขอมูลนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) สําหรับบัณฑิตศึกษาใหปรับน้ําหนักเทากับ

ปริญญาตรี 1.5 เทา การวิเคราะหประมวลผลจําแนกตามสาขา / กลุมสาขาวิชา  

1.2 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาคาใชจายตอหนวย   

(1) มหาวิทยาลัยและหนวยงานภาครัฐที่ เกี่ยวของ อันประกอบดวย สํานัก

งบประมาณ สกอ.  สมศ.  กพร. และอื่นๆ รับทราบคาใชจายตอหนวย ทําใหสามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู

อยางจํากัดไดอยางคุมคา เชน การบริหารตนทุนดานบุคลากร การบริหารขนาดหองเรียน / พื้นที่การใชสอย  

การบริหารคาสาธารณูปโภค และการนําเทคโนโลยีชวยในการเรียนการสอน   

(2) สามารถกําหนดนโยบายการบริหารตนทุนทางออม แบบรวมศูนยหรือกระจาย

อํานาจ   

(3) ไดระบบฐานขอมูลการคิดคาใชจายตอหนวย ซึ่งสามารถนํามาปรับใชให

ทันสมัยอยางตอเนื่อง 
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2. การศึกษาคาใชจายตอหนวย : วิธีการศึกษา ข้ันตอนการเก็บและวิเคราะหขอมูล  

 ดร. วรรณา เต็มสิริพจน และคณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ชี้แจงใหผูรวมสัมมนารับทราบถึงการศึกษาคาใชจายตอหนวย : วิธีการศึกษา ข้ันตอนการเก็บและวิเคราะห

ขอมูลในระยะที่สาม  (จัดเก็บขอมูล  ปงบประมาณ  พ .ศ .  2546 – 2549) โดยขอความรวมมือให

สถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันเขารวมโครงการศึกษาคาใชจายตอหนวยในระยะที่สามนี้ ทั้งนี้ เพื่อให

สถาบันอุดมศึกษารวมกันสรางขอกําหนดการคิดตนทุนคาใชจายตอหนวยรวมกัน ซึ่งในเบื้องตนจะ

ดําเนินการคิดคาใชจายเฉพาะงบดําเนินการเทานั้น ไมรวมงบลงทุนทั้งงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได 

การคิดตนทุนจะคิดทั้งคาใชจายทางตรงและทางออม ซึ่งคาใชจายทางตรง หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นใน

คณะ สําหรับคาใชจายทางออม หมายถึง คาใชจายของสวนกลาง ไดแก สํานักงานอธิการบดี สํานักหอสมุด 

สํานักคอมพิวเตอร ฯลฯ เปนตน ตลอดจนเพื่อทําความตกลงในคําจํากัดความตาง ๆ ที่สําคัญ รวมทั้งปองกัน

ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการตีความที่แตกตางกัน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ 

(1) คณะผูวิจัยกําหนดแบบสอบถามในรูปแบบตารางเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาที่เขา
รวมโครงการกรอกขอมูลและสถาบันอุดมศึกษานําสงขอมูลใหแกคณะผูวิจัย  

(2) สถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบขอมูลโดยใหผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเปน         

ผูรับรองและลงนามในเอกสารที่สงใหคณะผูวิจัย   

(3) คณะผูวิจัยวิเคราะหประมวลผลและตรวจสอบความถูกตอง   
(4) คณะผูวิจัยสงขอมูลเดิมใหสถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบความถูกตองและยืนยันหรือ

แกไขความผิดพลาดของขอมูล 

(5) สถาบันอุดมศึกษาปรับแกไขขอมูลสงใหคณะผูวิจัยดําเนินการปรับแกไขเพิ่มเติม
ตามที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอ 

(6) คณะผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเพื่อวิเคราะหคาใชจายตอหนวยของสถาบันอุดมศึกษา
ตาง ๆ ที่เขารวมโครงการ 

3.  การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยไดแจงตอบรับการเขารวมโครงการการศึกษาคาใชจายตอหนวยในระยะทีส่าม 

(เก็บขอมูล ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 2549) โดยกําหนดผูรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1 รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย ผู รับผิดชอบหลักมีหนาที่ตรวจสอบและ        

เปนผูรับรองและลงนามขอมูล 

3.2 กองแผนงาน ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอมูลนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 

3.3 กองคลัง ผูรับผิดชอบในการกรอกขอมูลคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพรอมดานระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการคิด

คาใชจายตอหนวยของมหาวิทยาลัย ไดแก ขอมูลรายจายจริงในระดับคณะวิชา/หนวยงานยอนหลังตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน จําแนกตามหมวดรายจายและรายการ ฯลฯ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2.5 คณะดุริยางคศาสตรขอคนืเงินยืมมหาวิทยาลัยศลิปากรงวดที่ 1                        

ปการศึกษา 2550 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 มมีติ

ใหความเห็นชอบในการขอปรับแผนการคืนเงินยืมเพื่องบดําเนินการของคณะดุริยางคศาสตรจํานวน 

3,043,388 บาท (สามลานสี่หมื่นสามพันสามรอยแปดสิบแปดบาทถวน) เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนจากเดิม

ภายใน 5 ป เปนภายใน 10 ปนับต้ังแตเร่ิมดําเนินโครงการฯ โดยกําหนดคืนเงินยืมเปน 2 งวดดังนี้ 

งวดที่ 1 ในปการศึกษา 2550 จํานวน 1,521,694 บาท 

งวดที่ 2 ในปการศึกษา 2551 จํานวน 1,521,694 บาท 

บัดนี้ คณะดุริยางคศาสตรไดคืนเงินยืมงวดที่ 1 จํานวน 1,521,694 บาท (หนึ่งลานหาแสน

สองหมื่นหนึ่งพันหกรอยเกาสิบส่ีบาทถวน) ตามใบเสร็จรับเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เลมที่  R3-2551-27  

เลขที่ 71 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551 เรียบรอยแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบแลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 2.6 ผลการประเมินการปฏิบติัราชการ มหาวิทยาลัยศลิปากร                           

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

สรุปเรื่อง 
ตามหนังสือสํานักงาน กพร. ที่ นร 1201/838 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 ขอใหมหาวิทยาลัย

ศิลปากรยืนยันคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และจัดสงให

สํานักงาน กพร. ภายในวันศุกรที่ 21 มีนาคม 2551 นั้น 
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ในการนี้ฝายประกันคุณภาพการศึกษาขอแจงสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 รวมทุกตัวชี้วัดเทากับ 3.1817 (ยังไมรวมผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 1 

และ 2) ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ            

พ.ศ. 2549 ซึ่งมีคะแนนเทากับ 4.0642 พบวา ผลการประเมินการปฏิบัติราชการมีคะแนนลดลงเนื่องจาก

สาเหตุดังนี้ 

1. ในปงบประมาณ  พ .ศ .  2550 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการปรับเปลี่ยนผูบริหาร             

โดยผูรักษาราชการแทนไดเร่ิมปฏิบัติราชการในชวงการรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน ทําใหไม

สามารถผลักดันการปฏิบัติราชการไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะตัวชี้วัดเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณ            

การจัดทําแผนการปฏิบัติราชการ การจัดทํายุทธศาสตรและการจัดการความรู 

2. หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขาดความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับตัวชี้วัดและ

เกณฑการประเมิน สงผลกระทบถึงการรวบรวมขอมูลหลักฐานประกอบการประเมินของสํานักงาน กพร.          

ไมครบถวน 

3. สํานักงาน กพร. มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินการปฏิบัติราชการที่มี

ความเขมขนมากขึ้นกวาปที่ผานมา ทําใหสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานทุกหนวยงานมีผลการประเมินที่

ลดลงตามลําดับดวย เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการประเมินลดลงจาก 4.6638 (ในปงบประมาณ 2549) 

เปน 3.8438 ในปงบประมาณ 2550 และมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร ผลการประเมินลดลงจาก 

3.4438 (ในปงบประมาณ 2549) เปน 2.8057 ในปงบประมาณ 2550 เปนตน 

4. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2550 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย เนื่องจากเปนผลการประเมินที่ยังไมไดรวมผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 

ทั้งนี้ ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการปองกันแกไขขอจํากัดในการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2551 โดยไดดําเนินการพัฒนาระบบการเก็บขอมูลทั้งในลักษณะ

ติดตามขอมูลโดยตรง การติดตามและรายงานขอมูลผานระบบเครือขายและการประชุมสัมมนาเพื่อสราง

ความรูความเขาใจที่ถูกตองสําหรับทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

อนึ่ง สํานักงาน กพร. ไดแจงกรอบวงเงินรางวัลของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่คํานวณจาก

คะแนนรวมเต็ม 5.0000 คะแนน จํานวนทั้งสิ้น 5,231,178.94 บาท (หาลานสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่ง

รอยเจ็ดสิบแปดบาทเกาสิบส่ีสตางค) 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 การปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการมรดก                 

ทางสถาปตยกรรมกบัการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2545                 
และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการมรดก                           
ทางสถาปตยกรรมกบัการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2545 

   
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคปรับปรุงหลักสูตรจํานวน 2 หลักสูตรดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรม            

กับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2545  

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการ

ทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2545  

ทั้งนี้ ทั้ง 2 หลักสูตรจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป           

โดยมีสาระในการปรับปรุงคือ ขอเปดรายวิชาเลือกเพิ่มเติมจํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 265 417 Seminar 

in Dissertation Writing (สัมมนาการเขียนวิทยานิพนธ) 3(2-2-5) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คร้ังที่ 

9/2550 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป  พ.ศ. 2545 และ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตร

นานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2545 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร ดังนั้น จะได

ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

อนุมัติตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอปรับปรุงประกาศกาํหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา                           
ระดับบัณฑิตศึกษา จาํนวน 4 ฉบับ 

   
สรุปเรื่อง 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 

2551 มีมติเห็นชอบใหปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติ โครงการพิเศษและ

หลักสูตรนานาชาติ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551  

ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอ (ราง) ประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาจํานวน 4 ฉบับเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ 

3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 

4. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 4 ฉบับ แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.3  การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศักดิ์และผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ                  
(วาระลับ) 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4 การแตงต้ังผูประสานงานรายวชิาศึกษาทั่วไป (ชุดใหม) 

   
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 492/2550 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2550 และที่ 676/2550  

ลงวันที่ 20 เมษายน 2550 แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป นั้น เนื่องจากวาระการดํารงตําแหนง
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ดังกลาวไดส้ินสุดลงแลวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 ดังนั้นคณะวิชาตาง ๆ จึงไดเสนอชื่อผูประสานงาน

รายวิชาศึกษาทั่วไป (ชุดใหม) มาเพื่อใหพิจารณา 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายช่ือผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป       

(ชุดใหม) ตามที่คณะวิชาตาง ๆ ไดเสนอ แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.5 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนา 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) 
    
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรไดเสนอหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ

การพัฒนา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551          

เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 30 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 

มีนาคม 2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทยเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.6 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิามานุษยวิทยา                          

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะโบราณคดีไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา                    

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

และกําหนดรับนักศึกษาปละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 

2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

มานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

   
ระเบียบวาระที่ 4.7 หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย                    

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
                         

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะดุริยางคศาสตรไดเสนอหลักสูตรดุ ริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี                  

เชิงพาณิชย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 

เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 30 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 

มีนาคม 2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี                

เชิงพาณิชย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.8 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล                 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน                  

ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 70 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2551 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.9 การปรับปรุงหลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)                

ฉบับป พ.ศ. 2548 
 
 สรุปเรื่อง 

ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2548 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป สาระใน

การปรับปรุงแกไขคือ  

1. ขอเพิ่มเลขรหัสสามหลักแรกของรายวิชา โดยกําหนดใหรหัส 550 ... ถึง 560 ... เปนรหัส

วิชาของคณะเภสัชศาสตร 

2. แยกรายวิชาปฏิบัติการออกจากรายวิชาบรรยายจํานวน 7 รายวิชาดังนี้ 

2.1 รายวิชา 550 325 Pharmacology of Neuropsychoactive Drugs จากเดิม 4 หนวยกิต 

(บรรยาย 3 หนวยกิต ปฏิบัติการ 1 หนวยกิต) ขอแยกเปน บรรยาย 3 หนวยกิต และปฏิบัติการ 1 หนวยกิต 

2.2 รายวิชา 550 326 Pharmacology of Cardiovascular Drugs จากเดิม 3 หนวยกิต 

(บรรยาย 2 หนวยกิต ปฏิบัติการ 1 หนวยกิต) ขอแยกเปน บรรยาย 2 หนวยกิต และปฏิบัติการ 1 หนวยกิต 

2.3 รายวิชา 550 327 Pharmacology of Gastrointestinal Drugs จากเดิม 3 หนวยกิต 

(บรรยาย 2 หนวยกิต ปฏิบัติการ 1 หนวยกิต) ขอแยกเปน บรรยาย 2 หนวยกิต และปฏิบัติการ 1 หนวยกิต 

2.4 รายวิชา 550 330 Clinical Pharmacology  จากเดิม 3 หนวยกิต (บรรยาย 2 หนวยกติ 

ปฏิบัติการ 1 หนวยกิต) ขอแยกเปน บรรยาย 2 หนวยกิต และปฏิบัติการ 1 หนวยกิต 

2.5 รายวิชา 550 217 Environmental Clinical Toxicology จากเดิม 3 หนวยกิต 

(บรรยาย 1 หนวยกิต ปฏิบัติการ 2 หนวยกิต) ขอแยกเปน บรรยาย 2 หนวยกิต และปฏิบัติการ 1 หนวยกิต 

2.6 รายวิชา 550 218 Veterinary Pharmaceutical Products จากเดิม 3 หนวยกิต 

(บรรยาย 2 หนวยกิต ปฏิบัติการ 1 หนวยกิต) ขอแยกเปน บรรยาย 2 หนวยกิต และปฏิบัติการ 1 หนวยกิต 

2.7 รายวิชา 550 219 Environmental Toxicology จากเดิม 4 หนวยกิต (บรรยาย 3 

หนวยกิต ปฏิบัติการ 1 หนวยกิต) ขอแยกเปน บรรยาย 3 หนวยกิต และปฏิบัติการ 1 หนวยกิต 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2548 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก               

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.10 การแกไขอัตราคาลงทะเบียนของนกัศึกษาโครงการรับนกัศกึษา                
อักษรศาสตรเพิ่มเติมพิเศษ สาขาวชิาเอเชียศึกษา 

                         

สรุปเรื่อง  
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตรเพิ่มพิเศษ 

สาขาวิชาเอเชียศึกษา คร้ังที่ 5/2551 เมื่อวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2551 ไดพิจารณาเรื่อง การเก็บเงิน

คาลงทะเบียนของนักศึกษาที่ตกคาง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร คร้ังที่ 6/2551        

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 ไดพิจารณาแลวเห็นชอบใหปรับแกไขขอความในระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วาดวยอัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2548 ขอที่ 

4.7.1 เปนดังนี้ 

ขอ 4.7.1 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ภาคการศึกษาปกติ               

ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท เวนแตนักศึกษาที่ศึกษาเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติและมีจํานวนหนวยกิต

เหลือไมเกิน 12 หนวยกิต ใหชําระคาลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 12,500 บาท 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการปรับแกไขขอความในระเบียบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ          

(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2548 ในขอ 4.7.1 (ใหม) ตามที่คณะอักษรศาสตรเสนอ แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม

ประกาศใชตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.11  แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554                   
แผนปฏิบัติราชการประจาํปและการจดัการงบประมาณรายจาย             
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 

                         

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักงบประมาณไดจัดประชุมสัมมนา เร่ือง แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 

ป พ.ศ. 2551-2554 แผนปฏิบัติราชการประจําปและการจัดการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ       
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พ.ศ. 2551-2552  สําหรับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2551 ณ 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ไดจัดประชุมมอบ

นโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 ณ 

โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ  กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองแผนงานเขารวมประชุม นั้น 

บัดนี้ กองแผนงานไดสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

พ.ศ. 2551-2554 แผนปฏิบัติราชการประจําปและการจัดการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

พ.ศ. 2551-2552  สําหรับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ  ดังนี้ 

1. หลักการและสาระสําคัญของแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2551 - 2554 

1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 และมาตรา 14 บัญญัติให

คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดิน ตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของ

คณะรัฐมนตรี โดยใหจัดทําเปนแผนสี่ป เพื่อเปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผนดินและทุกสวน

ราชการใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปและแผนปฏิบัติราชการประจําป 

1.2 แผนการบริหารราชการแผนดิน มีสาระสําคัญบนพื้นฐานหลักการที่สอดคลองกับ

นโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 สวน ไดแก แนวคิดและ 

ทิศทางการบริหารประเทศ แนวนโยบายการบริหารราชการแผนดินและกลไกการนําแผนบริหารราชการ

แผนดินไปสูการปฏิบัติ 

1.3 แนวทางการบริหารราชการแผนดิน ประกอบดวย 8 นโยบาย ดังนี้ 

 ประเด็นนโยบายที่ 1  นโยบายฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศ  ซึ่งเปนประเด็น

นโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่ทุกสวนราชการจะตองดําเนินการทันทีในป 2551  ประกอบดวย    

1) สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ   
2) แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต   
3) เรงรัดแกไขปญหายาเสพติด   

4) แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  

5) เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   
6) จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร    
7) สานตอโครงการธนาคารประชาชน     

8) สนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน  

9) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ   
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10) พักหนี้เกษตรกรรายยอย   

11) สรางระบบประกันความเสี่ยงใหเกษตรกร    
12) ขยายบทบาทของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน   

13) สรางโอกาสใหประชาชนมีที่อยูอาศัย  

14) เรงรัดการลงทุนสําคัญของประเทศ  

15) ลดผลกระทบจากราคาพลังงาน   

16) ฟนความเชื่อมั่นดานการลงทุนและสงเสริมการทองเที่ยว    

17) วางระบบถือครองที่ดิน      

18) ขยายพื้นที่ชลประทาน   

19) เรงรัดโครงการบรรเทาผลกระทบวิกฤติโลกรอน 

   ประเด็นนโยบายที่ 2-8  เปนประเด็นที่จะตองกําหนดใหมีในแผนบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. 2551- 2554  นอกเหนือจากประเด็นที่ตองดําเนินการเรงดวน ประกอบดวย 

  ประเด็นที่  2    นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 ประเด็นที่  3    นโยบายเศรษฐกิจ 

 ประเด็นที่  4    นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ประเด็นที่  5    นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  ประเด็นที่  6    นโยบายการตางประเทศ เศรษฐกิจระหวางประเทศ 

  ประเด็นที่  7    นโยบายความมั่นคงของรัฐ 

 ประเด็นที่  8    นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

  ทั้งนี้ใหแตละกระทรวงดําเนินการในประเด็นที่เกี่ยวของกับสวนราชการของตน ในสวน

ของกระทรวงศึกษาธิการนั้นเกี่ยวของกับประเด็นที่  2, 3 และ 5 

2. หลักการและแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 แผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

2.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี               

พ.ศ.2546 มาตรา 16  กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ที่สอดคลองกับแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน และในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เสนอตอ

รัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ 

2.2 สํานักงบประมาณไดจัดทําคูมือแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2551- 

2554 เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ที่สามารถเชื่อมโยงไปสูการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป  โดยสวนราชการตองนําเสนอ

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธที่จะทําใหภารกิจนั้นบรรลุผลสําเร็จ พรอมทั้งกําหนดเปาหมายและ
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จของภารกิจเหลานั้น รวมถึงผลผลิต/โครงการสําคัญที่สวนราชการจะจัดทํา เพื่อขอรับ

งบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา 4 ป 

2.3 เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดแลว ใหสํานัก

งบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติ

ราชการดังกลาวและเมื่อส้ินงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

2.4 แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของ

สวนราชการ  เพื่อการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

(1) สวนราชการทบทวนสถานะการดําเนินภารกิจที่รับผิดชอบตามงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 หากตรวจสอบแลวภารกิจตรงกับนโยบายในแผนการบริหาร

ราชการแผนดินก็ใหนํามาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป หากตรวจสอบ

ภารกิจแลวไมตรง แตใกลเคียงกับนโยบายในแผนการบริหารราชการแผนดิน อาจปรับปรุงใหสอดคลองกับ

แผนการบริหารราชการแผนดินแลวดําเนินการตอตามนโยบาย แตถาตรวจสอบภารกิจแลวไมตรงกับนโยบาย

ในแผนการบริหารราชการแผนดิน ก็ใหยกเลิก และนํางบประมาณในภารกิจที่ยกเลิกไปใชในภารกิจอ่ืนที่มี

ความพรอม  หลังจากนั้นใหสวนราชการนําประเด็นนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวของ 

มาแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2554) และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหครอบคลุมทั้ง 3 

มิติ คือ มิติ Agenda มิติ Function และมิติ Area 

(2) สวนราชการพิจารณานโยบายที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผนดินที่
เกี่ยวของมาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยพิจารณาถึงผลลัพธที่

ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ผลผลิตที่เชื่อมโยงใหเกิดผลลัพธ รวมทั้งกระบวนการหรือกิจกรรมที่นําไปสู

ผลผลิต  อีกทั้งจะตองพิจารณาความพรอมในการดําเนินงานของหนวยงาน ตลอดจนคาใชจาย ความ

สอดคลองของแผนการดําเนินงานกับแผนการใชจายงบประมาณและควรนํารายงานผลการวิเคราะห

ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) มาใชเปนเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ

ในการกําหนดนโยบายดวย 

(3) สวนราชการจัดลําดับความสําคัญและความพรอมของโครงการ ซึ่งเปนการ
วิเคราะหความเปนไปไดในการดําเนินการ โดยอาจพิจารณาระยะเวลาการดําเนินการภารกิจในแตละปตาม

แนวทางของสํานักงบประมาณ พิจารณาแหลงเงิน ความพรอมของผลผลิต/โครงการและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ 

(4) เจาภาพแตละนโยบาย และกระทรวงหลักที่ไดรับมอบหมายตามแผนการ

บริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2551-2554) ดําเนินการบูรณาการรวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ จัดทํา

แผนปฏิบัติราชการและบูรณาการเพื่อใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน โดยพิจารณาลดความ

ซ้ําซอนของผลผลิต/โครงการและงบประมาณในการดําเนินการ มอบหมายการดําเนินงานในนโยบาย   
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พิจารณาหาแหลงเงินในการดําเนินงาน จัดลําดับความสําคัญระดับแผนงาน โครงการในแผนปฏิบัติราชการ 

4 ปและประจําป นอกจากนี้ควรพิจารณาแหลงเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินจาก 

แหลงอื่น รวมทั้งจัดทํา Phasing ในการจัดการทรัพยากร/งบประมาณตามขอเท็จจริงดวย 

(5) ข้ันตอนนําเขาสูภารกิจ/หนาที่ ในระดับกระทรวง /หนวยงาน  เพื่อจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนปฏิบัติราชการประจําป โดยกําหนดเปาหมายการใหบริการกระทรวง/หนวยงาน 

ตัวชี้วัด กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต/โครงการประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง

(MTEF) การหาแหลงเงิน ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการกับงบประมาณในกระบวนการผลิตและจัดทํา

ผลผลิต พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาการดําเนินการ  และจัดทํา Phasing ซึ่งเปนการจัดการทรัพยากรให

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการตามความเปนจริงในแตละป 

(6) ข้ันตอนการเตรียมการจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปที่
สมบูรณเพื่อการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ใหสวนราชการจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหครบถวน สอดคลองกับระบบงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานตามยุทธศาสตร โดยมีองคประกอบครอบคลุม วิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนเปาหมายการใหบริการ

และตัวชี้วัดระดับเปาหมายการใหบริการ รวมถึงคาเปาหมายตัวชี้วัดป 2551-2554 ผลผลิต/โครงการและ

กิจกรรมที่ตองดําเนินการ 

3. หลักเกณฑและแนวทางการจัดการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2551 - 

2552 

3.1 สําหรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551ใหสวนราชการ

พิจารณาทบทวนและปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดย

ชะลอการดําเนินโครงการ/รายการที่ไมสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน  และยังไมไดดําเนินการ

ใชจายงบประมาณหรือยังไมไดทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน รวมทั้งปรับลดงบประมาณโครงการ/รายการที่มี

เปาหมายสูงกวาที่กําหนดไวในแผนบริหารราชการแผนดิน นอกจากนี้ใหนํางบประมาณจากการปรับแผนไป

ดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลตามแผนบริหารราชการแผนดิน โดยโครงการดังกลาวตองพรอม

ดําเนินการทําสัญญากอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.2551 

3.2 สํานักงบประมาณไดสรุปแนวทางการจัดการงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552  ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมี

สาระสําคัญดังนี้ 

 (1)  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ยึดหลักของ

ความโปรงใส เปนธรรม ประหยัด และประสิทธิภาพ โดยเนนความสมดุลของการพัฒนาทั้งทางดานสังคม 

เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การดําเนินนโยบายการเงินการคลังที่สอดลองและการนํา

นโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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   (2)  นโยบายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  

 1) ดําเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล   

  2) ทบทวนการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Redeploy) ที่ไมกอใหเกิด

ผลลัพธที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาล 

 3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  และการใชจายงบประมาณภาครัฐ  

  4) กําหนดรายจายลงทุนในจํานวนไมต่ํากวาปงบประมาณ พ.ศ.2551 

  5) สงเสริมการกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

(3) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 การจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อเปนกรอบในการ

จัดสรรงบประมาณไว 8 ยุทธศาสตรและ 1 รายการ คือ  

  1) ยุทธศาสตรการฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศ    

  2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   

  3) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางสมดุล   

  4) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

  5) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

  6) ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ   

  7) ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงของรัฐ  

  8) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี   

  9) รายการคาดําเนินการภาครัฐ 

4. ส่ิงที่มหาวทิยาลัยตองดําเนนิการ 
4.1 ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ            

พ.ศ.2551 สงใหสํานักงบประมาณ  ภายในวันที่  28  มีนาคม  2551 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตอไป 

4.2 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554)  และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป พ.ศ. 2551 – 2552  

4.2.1 ตามแบบฟอรมที่ สํานักงบประมาณกําหนด   สงใหสํานักงบประมาณ          

ภายในวันที่ 3 เมษายน 2551 

4.2.2 ตามแบบฟอรมที่ สํานักงาน  ก .พ .ร .  กําหนด  สงใหสํานักงาน  ก .พ .ร .           

ภายใน 60 วัน  นับจากวันที่แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551-2554  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4.3 จัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่สอดคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2552 ผานระบบ E-Budgeting  สงใหสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณ  ภายในวันที่ 11 เมษายน 2551 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

1. รับทราบสิ่งที่มหาวิทยาลัยตองดําเนินการ ตามขอ 4 

2. พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป พ.ศ. 2551 – 2552  ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับทราบสิ่งที่มหาวิทยาลัยตองดําเนินการตามที่กองแผนงาน

เสนอและใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 แผนปฏิบัติราชการประจําปและการ

จัดการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 ตามที่สํานักงบประมาณกําหนดแลวให

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ปดประชุมเวลา 12.40 น. 
 

 

        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

              ผูจดรายงานการประชุม 

 
รายงานการประชุมฉบับนี ้

ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
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