
                 รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                      ครั้งที่  13/2548 
                            วันอังคารที่  5  กรกฎาคม  2548 
        ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

           --------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 
   1.   รศ.ดร.วิวัฒนชัย  อัตถากร  อธิการบด ี   ประธานที่ประชุม 

2.  อ.เจริญ  คมัภีรภาพ รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา 
และภูมิปญญาทองถิ่น  

3.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช รองอธิการบด ี เพชรบุรี     
4.  รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร รองอธิการบดีฝายวิชาการและรักษาราชการแทน 
 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
5.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร รองอธิการบดีฝายบริหาร 

   6.  อ.สกุล  บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  
   7.   ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 
   8.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม    
  9.   อ.ดร.สุวฒัน  ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร 
10.   อ.ปญญา  วจิินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
11.   รศ.สุรพล  นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี  
12.   ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
13.   อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน  คณบดีคณะมณัฑนศิลป 
14.   อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร      
15.   รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
16.   ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
17.   อ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน  รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ 
      รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร   
18.   ผศ.ดร.ปาน  พมิพา   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
19.   อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
20.   รศ.ดร.วชิยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
21.   ผศ.ดร.วนัชัย  สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
22.   อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
23.   รศ.ดร.จิราวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     
24.   ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ 
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25.  ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง      
26.  อ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
27.  อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    
28.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป   
29.  ผศ.ดร.บญุศรี  จงเสรีจิตต  ประธานสภาคณาจารย 
       
ผูไมมาประชมุ 
   1.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ        ไปราชการตางประเทศ 
   2.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา       ติดราชการ 
   3.  รศ.ดร.สินธุชัย  แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร           ติดราชการ 
           
เปดประชุมเวลา  11.25  น.                         
 เมื ่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว   ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที ่ประชุม
พิจารณาเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  12/2548                         
   เมื่อวันอังคารที่  21  มิถุนายน  2548   
 
สรุปเรื่อง 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรครั้งที่  12/2548  เมื่อวันอังคารที่  21 มิถุนายน  2548 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติใหแกไขรายงานการประชมุดังนี้ 
  หนา 5  วาระที่ 4.1  บรรทัดที่ 13  ใหแกเปน   “อน่ึง  สําหรับเข็มวิทยฐานะ....” 
  บรรทัดที่ 18  มติที่ประชุมใหเพิ่มขอความตอไปน้ีตอทาย 
  “ท้ังนี้ สําหรับเข็มวิทยฐานะในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากมหาวิทยาลัยประสงคจะให
มีเข็มวิทยฐานะสําหรับผูสําเร็จการศึกษาจะตองใหมีการกาํหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภทและสวนประกอบ
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย 
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  หนา 9 บรรทัดที่ 5 เปนตนไปใหปรับขอความเปนดังนี้    
 “งานวินัยและนิติการจึงไดเสนอขอมูลเพิ่มเติมวาโครงสรางของคณะกรรมการสวัสดิการ 

ตามขอ 8 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  พ.ศ.2547  มีดังนี้   
 ขอ 8 ในการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการ

สวัสดิการขึ้นคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการสวัสดิการ....(ชือ่สวนราชการ  กลุมภารกิจ  หรือกรมที่รวมกัน           
จัดสวัสดิการแลวแตกรณี).... “  ประกอบดวย 

(1) หัวหนาสวนราชการหรือผูที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
(2) ผูที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งจากขาราชการในสวนราชการนั้นไมเกินเจ็ดคน  เปน

กรรมการโดยกรรมการอยางนอยคนหนึ่งตองมีคุณวุฒิหรือมปีระสบการณทางดาน
การเงนิและบัญช ี

(3) ผูแทนสมาชิกซึง่คัดเลือกกันเองไมเกินเจ็ดคน  เปนกรรมการ  มีวาระการดํารงตําแหนง
สองป  ผูที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  แตจะดาํรงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได  ในกรณีที่กรรมการซึ่งเปนผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง
กอนครบวาระ ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทน  เวนแตวาระของกรรมการดังกลาว
เหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน  จะไมคัดเลือกกรรมการแทนก็ได  ในระหวางนั้นใหถือ
วาคณะกรรมการมีจํานวนเทาที่เหลืออยู 

(4) ผูรับผิดชอบงานดานสวัสดิการภายในสวนราชการตามขอ 14  เปนกรรมการและ
เลขานุการ 
การคัดเลือกกรรมการตาม (3)  ใหเปนไปตามวิธีที่หัวหนาสวนราชการกําหนด 

       ใหคณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งที่มีคุณวุฒิหรือมปีระสบการณ  
       ทางดานการเงินและบัญชี  เปนเหรัญญิก  มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและการ  
       บัญชีของกองทุนสวัสดิการ 
       ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการในสวนราชการ   เปนผูชวยเลขานุการ 

จํานวนสองคน” 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการตามขอ  8 แหงระเบียบ                
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547 ตอไป 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดงันี้ 

1. โครงสรางของคณะกรรมการสวัสดิการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
จัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547 ขอ 8.3  ที่ประชุมมอบหมายใหสภาคณาจารย             
เปนผูดําเนินการ 

2. ที่ประชุมเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปนกรรมการตามขอ          
8 (1)  8(2)  และ  8(4) 
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  หนา 10  วาระที่   4.8  บรรทัดที่ 5  ใหแกเปน  “พระพิฆเนศวร”  ทุกแหง 
  หนา 11  วาระที่  4.9  บรรทัดแรกใหแกเปน   “....เปล่ียนกรรมการในคณะกรรมการวิชาการ”  
ทุกแหง 
  หนา 12  บรรทดัที่  9 – 11  ใหปรับลําดับเลขใหมโดยใหเรียงตามตัวอักษร 
  หนา 13  ลําดบัที่ 9  คณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ใหเพิ่มเครื่องหมาย

  ในชองตารางสวนของจัดสอบเฉพาะวชิาเฉพาะ 
  หนา 14  ใหเพิ่มขอความตอไปนี้ไวในชองขอเสีย   “11. ไมเปนการประกันวานักเรียนจะไม
สละสิทธิ์ภายหลัง”  และเพิ่มขอความตอไปน้ีในชองขอดี  “1.  ไมตองดําเนินการเกี่ยวกับการสอบและ
ขอสอบจะเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ”  แลวใหจัดเรียงเลขลําดับใหม 
  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว   
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 รายงานผลตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัยศิลปากร                
                      ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 
     
สรุปเรื่อง 
  ดวยสวนดุสิตโพลไดจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ  เร่ือง ความพึงพอใจของผูรับบริการที่
มีตอมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเปนตัวชี้วัดอยูในมิติที่ 3 มิติดานคุณภาพการใหบริการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 ซึ่งผลการประเมินของตัวชี้วัดดังกลาวไดรับคาคะแนน
อยูในระดับที่ 3 หรือรอยละ  71.80  
  ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเอกสารคาํรับรองการปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัดและ
จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถใชประโยชน
จากคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว ซึ่งหากคณะวิชา/หนวยงานใดมีความสนใจสามารถติดตอขอรับ
รายละเอียดขอมูลดังกลาวไดที่กองแผนงาน 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชมุรับทราบ  และขอทราบรายละเอียดการสุมตัวอยางแบบสอบถามจากสวนดุสิตโพล 
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ระเบียบวาระที่ 2.2  ยุทธศาสตรการแกไขปญหาดานพลังงานของประเทศ 
  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เห็นชอบยุทธศาสตรการแกไข
ปญหาดานพลังงานของประเทศตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ  โดยใหเปนวาระเรงดวนที่ทุกภาคสวน
ราชการตองรวมกันดําเนินการ 
  ในการนี้  กระทรวงพลังงานขอแจงมติที่เกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐ  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหเร่ิมปฏิบัติทันทีอยางเครงครัดสรุปสาระไดดังนี้ 
  1. กาํหนดใหผลการประหยัดพลังงานเปน KPI ของทุกหนวยงานและเปนตัววัดประสิทธิภาพ   
ของปลัดกระทรวง  อธบิด ี ผูบริหารระดบัสูงของทุกหนวยงานและงบประมาณที่ประหยัดไดใหนําไปเปนเงินรางวัล 
  2. ลดการใชพลังงานลงรอยละ 10 – 15 ทันที   โดยหนวยงานที่มีการใชพลังงานที่ผานมาลดลง 
ใหลดการใชพลังงานลงอีกรอยละ 10 สําหรับหนวยงานที่มีผลการใชพลังงานที่ผานมาเพิ่มขึ้นใหลดการใช
พลังงานลงอีกรอยละ 15   
  3. กาํหนดคานิยมไมใสสูทสําหรับการประชุมภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ  (ยกเวนกรณี
การประชุมระหวางประเทศ) 
  4. รถเบนซินราชการและรัฐวิสาหกิจทุกคันในจังหวัดที่มีกาซโซฮอล  95 จาํหนายตองใช
กาซโซฮอลและหากมี  NGV จําหนายใหติดตั้ง  NGV  ควบคูไปดวย  โดยเมื่ออยูในพื้นที่ที่มี  NGV  ใหเติม  
NGV  และอยูนอกพื้นที่ใหเติมกาซโซฮอล 
  5. สวนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแหงจัดตั้งคณะกรรมการรณรงคและประเมินผลการ
ประหยัดพลังงาน เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลและประเมินผลการประหยัดพลังงานของแตละหนวยงานและใหมี 
การเสริมสรางจิตสํานึกประหยัดพลังงานใหกับขาราชการ ลูกจางและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแหงเปนประจําและ
ตอเนื่อง  โดยรายงานผลการประหยัดพลังงานสงใหกับกระทรวงพลังงานทุก 3 เดือน 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
   
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2.3  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
ภาคปลาย ปการศึกษา 2547  ในรายวิชา 211 167  Landscape  Painting  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย  คือ 
นายกฤตยา  พูลสวัสดิ์  รหัสประจําตัว  0144002  จากคาระดับคะแนน  F  เปน  B  ซึ่งไดผานความ 
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เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพในการประชุมคร้ังที่ 7/2548   
เมื่อวันพุธที่  22  มิถุนายน  2548  
  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา
ดังกลาวแลว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
   
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2.4 แนวทางในการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษากรณีหลักสูตร       

ซึ่งมิไดถูกบรรจุอยูในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  
สรุปเรื่อง 
  เพื่อใหแนวทางในการปฏิบัติกรณีปรับหลักสูตรใหมที่มิไดบรรจุอยูในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9  (พ.ศ.2545 – 2549)  ตั้งแตแรก  มีความสอดคลองและเปนไปใน 
ทิศทางเดียวกัน  จึงสมควรซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขอปรับแผนฯ หลักสูตรใหมดังนี้ 
  1.  โดยหลักการในการขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม  คณะฯ  จะตองขอบรรจุชื่อหลักสูตร
ไวในแผนฯกอน จึงจะสามารถดําเนินการจัดทําหลักสูตรเสนอคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตร  ที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลําดับ 
  2. สําหรับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544)  มหาวิทยาลัยตองนําเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา  (สกอ.)  เปนผูพิจารณาอนุมัติใหบรรจุไวในแผนฯ  และหากคณะวิชามีความประสงคจะเปด 
หลักสูตรใหมที่มิไดบรรจุอยูในแผนฯ (เดิม) จะตองเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
อนุมัติการปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนฯ  เพิ่มเติม 
  3.  เนื่องจากในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ไดปรับเปล่ียน 
วิธีการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยลดบทบาทและขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ ของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและในขณะเดียวกันไดกระจายอํานาจใหมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการ 
ดานตาง ๆ มากขึ้น  โดยมอบอํานาจใหสภามหาวิทยาลยัเปนผูพิจารณากําหนดนโยบายและพิจารณาอนุมัต ิ
ในเรื่องตาง ๆ  เชน  การบริหารงานบุคคล  การพิจารณาหลักสูตร  การจัดตั้งหนวยงานใหม   เปนตน 
  ทั้งนี้  เพื่อเปนการรองรับการปรับเปล่ียนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ     
ซึ่ งรวมถึ งการดํา เนินการขอเปดหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา        ฉบับที่  
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9 (พ.ศ.2545 – 2549)  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมอบอํานาจใหสภามหาวิทยาลัย 
เปนผูพิจารณาอนุมัติหลักสูตรและหากเปนหลักสูตรสาขาวิชาใหมซึ่งมิไดบรรจุไวในแผนฯ  9  ตั้งแตแรก  
คณะฯ  สามารถดําเนินการจัดทําหลักสูตรพรอมทั้งขอปรับแผนหลักสูตรใหมเสนอใหที่ประชุมคณบดีและ 
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตามลําดับในคราวเดียวกันได  โดยใหมหาวิทยาลัยสําเนาเอกสารมติ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยซึ่งใหความเห็นชอบการปรับแผนหลักสูตรดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบตอไป 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2.5 การบริจาคเงินกองทุนศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล                             

และการเขาเย่ียมหมอมอรพินทร  ดิศกุล  ณ  อยุธยา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวย ม.ร.ว.อรอนงค  เทพาคาํ  และ ม.ร.ว.อภิรดี  จันทรวิโรจน  ไดบริจาคเงินจํานวนทั้งสิ้น 
1,320,000 บาท  (หนึ่งลานสามแสนสองหมื่นบาทถวน)  เพื่อสมทบเขากองทุนศาสตราจารยหมอมเจา            
สุภัทรดิศ  ดิศกลุ  เมื่อวันพธุที่ 8 มิถุนายน 2548 ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของศาสตราจารยหมอมเจา    
สุภัทรดิศ ดิศกุล ในการถายทอดความรูวิชาโบราณคดีและประวัติศาสตรศิลปะและการจัดตั้งหองสมุด 
เพื่อประโยชนแกการศึกษาคนควาทางดานโบราณคดีและประวัติศาสตรศิลปะสําหรับคณาจารยและนักศึกษา  
ในมหาวิทยาลยัศิลปากรรวมทั้งผูสนใจทั่วไป  อีกทั้งเพื่อเปนการรักษาพระเกียรติประวัติและพระนามใหปรากฏ 
สืบไป 
    อนึ่ง  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  ผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรไดเดินทางเขาเยี่ยม 
อาการปวยของหมอมอรพินทร  ดิศกุล  ณ  อยุธยา  ซึ่งขณะนี้มีสุขภาพดีขึ้น  เมื่อวันพุธที่ 29  มิถุนายน 2548  
เวลา 13.00 น. ณ บานหมอมอรพินทร  ดิศกุล  ณ อยุธยา  ซอยพระพินิจ  ถนนสาทรใต  เขตสาทร 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
ระเบียบวาระที่ 3.1 โครงการอบรมสัมมนา  เรือ่ง  “ยุทธศาสตรการพฒันามหาวิทยาลัย                 

ตามแผนปฏบิัติราชการ 4 ป  (พ.ศ.2548 – พ.ศ.2551)  และยุทธศาสตร               
การสรางสวนราชการใสสะอาด” 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2548 มีมติกําหนดวัน          
ในการจัดอบรมสัมมนา   เ ร่ือง  ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป                    
(พ.ศ.2548 – พ.ศ.2551) และยุทธศาสตรการสรางสวนราชการใสสะอาดเปนในชวงระหวางวันที่ 5 – 7 
สิงหาคม 2548 นั้น 
  เนื่องจากในชวงวันดังกลาวมีความไมพรอมในเรื่องการจัดสถานที่ในการประชุมรวมท้ัง
สถานที่พัก  ดงันั้น  จึงสมควรเลื่อนการจัดการประชมุสัมมนาไปเปนในชวงระหวางวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2548   
โดยกําหนดจัดการอบรมสัมมนา ณ โรงแรมเอกไพลินริเวอรแคว  จังหวัดกาญจนบุรี   
  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 
มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3.2 การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยประธานสภาคณาจารยไดแจงวา สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2548 
เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2548 วาระที่ 4.7  ไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547 แลวนั้น เนื่องจากขอมูล
คลาดเคลื่อนและเพื่อความเหมาะสมจึงสมควรที่จะมีการแตงตั้งประธานสภาคณาจารยเปนกรรมการ
เพิ่มเติมในคณะกรรมการสวัสดิการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดวยหรือไม  ถาเห็นสมควรจะตองมีการ
ปรับเปล่ียนคณะกรรมการใหม  เนื่องจากตามขอ 8 (2)  กรรมการในสวนที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งจาก
ขาราชการในสวนราชการนั้น  มีไดไมเกิน 7 คน โดยกรรมการอยางนอยคนหนึ่งตองมีคุณวุฒิหรือมี
ประสบการณทางดานการเงินและบัญชี 
  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อพจิารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปน
กรรมการตามขอ  8(1)  8(2)  และ  8(4)  ใหม  ดังนี้ 
  -  รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
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  -  ประธานสภาคณาจารย    กรรมการ 
  -  ผูอํานวยการกองกลาง    กรรมการ 
  -  ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต   กรรมการ 
  -  เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง   กรรมการ 
  -  หัวหนาสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ 
  -  อาจารยเฉลียว  เอกนิยม    กรรมการ 
  -  นายสหรัฐ  มณีจันทร    กรรมการ 
  -  หัวหนาฝายคลัง    กรรมการและเลขานุการ 
  -  นางสาวทิพวรรณ  หนูศรีใส   ผูชวยเลขานุการ  คนที่  1 
  -  เจาหนาที่จากฝายคลัง    ผูชวยเลขานุการ  คนที่  2 
  ทั้งนี้เมื่อไดกรรมการตามขอ  8(3)  จากสภาคณาจารยแลว  ใหนําเสนออธกิารบดีลงนามใน
คําส่ังแตงตั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอยกเวน                     

คาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา   
  
สรุปเรื่อง 
  ดวย นายนครินทร เนื่องจาํนงค รหัส 0945256 นักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดสูญเสียมารดาและบิดา ทั้งยังเปนบุตรคนเดียวไมมีพี่นอง
จึงทําใหไมมีผูอุปการะ 
  ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ประจําคณะฯ  และคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2548  เมื่อวันอังคารที่ 31 
พฤษภาคม 2548  ไดพิจารณาแลว  มีมติใหยกเวนคาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมในสวนของ         
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก  นายนครินทร  เนื่องจาํนงค  ในปการศึกษา 2548   
เพื่อเปนการชวยเหลือนักศึกษา 
  แตเนื่องจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษารายนี้เกี่ยวของกับคณะวิชาและหนวยงานอื่น 
ในมหาวิทยาลัย  คณะฯ จงึเสนอใหมหาวิทยาลัยพจิารณาดาํเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับคณะวชิาและหนวยงาน 
อื่น ๆ  ในมหาวิทยาลัยวา  จะยกเวนคาธรรมเนียมรายการใดบาง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหยกเวนคาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียม          
ในเฉพาะสวนของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก นายนครินทร  เนื่องจํานงค           
ในปการศึกษา 2548  เพื่อเปนการชวยเหลือนักศึกษา 
   
ระเบียบวาระที่ 4.2  ขออนุมัติแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยคาใชจายการบริหาร          

และการจดัการหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ 
   
สรุปเรื่อง 
  ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการ
พิเศษ  ครั้งที่ 4/2548 วันที่ 24 พฤษภาคม 2548 เห็นชอบใหกาํหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ  ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาตาง ๆ ในคณะ
ศึกษาศาสตร  (ใหม) ตามรายละเอียดใน  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยคาใชจายการบริหาร
และการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. ....  
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคาใชจาย 
การบริหารและการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. .... แลวจะได  
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา คาดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธสําหรับระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตในคณะศึกษาศาสตรและระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาอื่น ๆ มีความลักล่ัน  จึงใหคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยตรวจสอบขอมูลรายละเอียดอีกครั้ง แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาในการประชุมครั้ง
ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.3  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร  ฉบับป พ.ศ.2547 
   
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ฉบับป พ.ศ.2547 ซึ่งจะเริ่มใชสําหรับนักศึกษาทุกรุน  
ตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2548  เปนตนไปสําหรับเหตุผลในการปรับปรุงแกไขคือ 
  - เพื่อใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นจากการเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรซึ่งนักศึกษา 
สามารถเรียนรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและกลุมวิชาแกนได  โดยคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตรจัดการเรียนการสอนเอง  ณ  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่  6/2548  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548  ไดพิจารณา 
ใหความเห็นชอบแลว 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  
มติ  ที่ประชมุพจิารณาแลว มมีตใิหความเห็นชอบในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ฉบบัป  พ.ศ.2547  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.4  รายงานผลการไปปฏิบตัิงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 4                      

ของผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน  ลักษณะศิริ  คณะอักษรศาสตร  
  
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 242/2547 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2547 อนุมัติให                   
ผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเรียบเรียงหนังสือ  
เร่ือง “อักษรยุคอารยธรรมโบราณ”  มีกําหนดระยะเวลา 1 ป  ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2547 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2548 และที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 20/2547 เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2547 ใหความเห็นชอบ              
รายงานผลการไปปฏบิัติงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 1 และใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อเร่ืองเปน                  
“ตัวเขียนยุคอารยธรรมโบราณ”  นั้น 
  บัดนี้  ผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน  ลักษณะศิริ  ไดสงรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 4 (ตั้งแตวนัที่ 1  มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548)  ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 13 มถิุนายน 2548 ไดรับทราบรายงานผล    
การไปปฏบิัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 4 นี้  แลว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏบิัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการครั้งที่ 4 ของผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน  ลักษณะศิริ  คณะอักษรศาสตร 
 
ระเบียบวาระที่ 4.5  การปรับปรุงอัตราเบี้ยประชุม 
   
สรุปเรื่อง 
  ดวยไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชมุกรรมการ พ.ศ.2547 โดยมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ซึ่งสาระสําคัญในสวนที่เกี่ยวของปรากฏตามมาตรา 6(2)  กําหนดใหกรรมการ       
ในคณะกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามบทบัญญัติแหงกฎหมายไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งตามอัตราเบี้ยประชุม 
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด 
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  กระทรวงการคลังไดมีหนังสือ ที่ กค 0409.6/ว.157  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2547 กําหนดอัตรา
เบี้ยประชุมใหม โดยใหกรรมการ เลขานุการและผูชวยเลขานุการไดรับเบี้ยประชุมครั้งละไมเกิน 1,000 บาท 
(เดิมกําหนดไวครั้งละ 300 บาท) 
  ในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 
กําหนดใหมีคณะกรรมการชดุตาง ๆ ไดแก 

- สภามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
- สภาคณาจารย 
- คณะกรรมการประจําคณะหรอืเทียบเทา 
- คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 
ที่ผานมาการจายเบี้ยประชุมกรรมการมีทั้งจายจากเงินงบประมาณแผนดินและเงินนอก

งบประมาณในการสมทบจายและงานวินัยและนิติการไดสรุปขอมูลท่ีไดจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา  
อื่นมาดวยแลว 
  ดังนั้นในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากรสมควรใหมีการปรับปรุงเบี้ยประชุมตามกฎหมาย 
ดังกลาวและเห็นสมควรพิจารณาการจายเงินสมนาคุณแกคณะกรรมการชุดตาง ๆ จากเงินรายไดของมหาวทิยาลัย  
วาสมควรใหมีการปรับปรุงหรือไม 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอทีป่ระชมุพจิารณาการจายเงินสมนาคุณแกคณะกรรมการชุดตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
วาสมควรใหมีการปรับปรุงหรือไม  อยางไร 
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมีการปรับปรุงอัตราคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการ 
ชุดดังตอไปนี้ 
  1.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
   1.1  นายกสภาและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก)ในอัตราคนละไมเกิน 
2,000 บาท/ครั้ง  โดยใหเบิกจายจากเงินงบประมาณในอัตราไมเกิน  1,000  บาท/ครั้ง  และหรือจาก            
เงินรายไดสมทบเงินงบประมาณในอัตรารวมกันไมเกิน 2,000  บาท/ครั้ง 
   1.2  กรรมการซึ่งเปนบุคลากรมหาวิทยาศิลปากร  ในอัตราไมเกิน 600.-  บาท/คร้ัง 
   1.3  เลขานุการ             ในอัตราไมเกิน  600.-  บาท/คร้ัง 
  2. กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   2.1  ประธาน ในอัตราไมเกิน                    750.-  บาท/ครั้ง 
   2.2  กรรมการ ในอัตราไมเกิน                    600.-  บาท/ครั้ง 
   2.3  เลขานุการ ในอัตราไมเกิน                    600.-  บาท/ครั้ง 
  ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตบัดนี้  เปนตนไป 
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อนึ่งอัตราเบี้ยประชุมในสวนของประธานในขอ 1 – ขอ 2 ไดรวมเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
ในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมที่มีสิทธิไดรับแลว 
  สวนคณะกรรมการชุดอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ใหเบิกจายในอัตราเดิมตามที่เคยเบิกจาย
เพราะเปนอัตราที่เหมาะสมแลว 
 
ระเบียบวาระที่ 4.6  การแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
   
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 302/2546 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2546 แตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไป  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเพื่อใหการปรับปรุงหลักสูตรศึกษา
ทั่วไปไปเปนไปอยางตอเนือ่ง  ที่ประชมุคณะกรรมการ  วิชาศึกษาทั่วไปครั้งที่ 1/2548 วันจันทรที่ 27 มิถุนายน  
2548 จึงขอเสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปปฏิบัติหนาที่ในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไป
แทนคณะกรรมการชุดดังกลาว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวาควรใหคงคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไปไวเดิม 
โดยใหเปลี่ยนชื่อใหมเปนคณะกรรมการปรับปรุงวิชาศึกษาทั่วไปและเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและ
ผูมีรายชื่อตอไปนี้เปนคณะกรรมการปรับปรุงวิชาศึกษาทั่วไป 

1. อธิการบดี      ที่ปรึกษา 
  2.   รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
                        3.   รองคณบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 

     คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ   
  4.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ   

5.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะโบราณคดี  กรรมการ 
6.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะมัณฑนศิลป  กรรมการ 
7.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะอักษรศาสตร  กรรมการ 
8.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 
9.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร  กรรมการ 
10.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร  กรรมการ 
11.  รองคณบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 
       คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
12.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะดุริยางคศาสตร  กรรมการ 
13.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 
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       คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
14.  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
15.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 
       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
16.  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ  
17.  หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  กรรมการ 
18.  นางศุภิษฐา  เจียรกุล     เลขานุการ 
19.  นางทิพนิภา  เหรียญทอง    ผูชวยเลขานุการ 
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 
ทั้งนี้  ที่ประชุมมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการกําหนดขอบเขตและหนาที่ของ

คณะกรรมการปรับปรุงวชิาศกึษาทั่วไปใหชดัเจนเพื่อระบุไวในคําส่ังแตงตั้งดวย 
 
ระเบียบวาระที่ 4.7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ฉบับป พ.ศ.2545 
   
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2545  ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2548  เปนตนไปสําหรับเหตุผลในการปรับปรุงแกไขมีดังนี้ 
  -  เพื่อเปดรายวิชาใหมจาํนวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 615 112  กลศาสตรวิศวกรรม              
ซึ่งเปนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล  โดยมีเนื้อหาตามที่สภาวิศวกรกําหนดและเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชา
บังคับกอนของรายวิชา 615  212 กลศาสตรของแข็ง 1 เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถลงทะเบียนเรียนได  
     ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีตใิหความเห็นชอบในการปรบัปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ฉบับป พ.ศ.2545  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.8  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ฉบับป พ.ศ.2546  
   
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ฉบับป พ.ศ.2546  ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษา
ปลาย ปการศึกษา 2548 เปนตนไปสําหรับเหตุผลในการปรับปรุงแกไขมีดังนี้  

- เพื่อเปนการเพิ่มความหลากหลายในดานการวิจัยและเพิ่มชองทางเลือกในการศึกษาวิจัย 
ใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งจะเปดรับเขามาใหมในปการศึกษา 2548 ใหมีกลุมสาขาการวิจัยเพิ่ม
มากขึ้น  อีกทั้งยังสอดคลองกับขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดวยการเพิ่มรายวิชาอีก 2 กลุมสาขาการวิจัย คือ กลุมสาขาการวิจัยทางดาน 
การแยกมวลสารและกลุมสาขาการวิจัยทางดานวิศวกรรมวัสดุ  โดยเพิ่มเติมรายวิชาพืน้ฐานในกลุมสาขาการ
วิจัยที่มีอยูเดิมบางรายวิชา  ซึ่งรายวิชาที่เพิ่มเติมทั้งหมดเปนรายวิชาที่อยูในหมวดวิชาบังคับเลือก  โดยมี
จํานวนรายวิชาที่เพิ่มเติมทั้งสิ้นรวม 8 รายวิชา  คือ 
  -  รายวิชา  616  545  เทคโนโลยีการแยกมวลสาร 
  -  รายวิชา  616  546  กระบวนการการดูดซับ 
  -  รายวิชา  616  547  เทคโนโลยีเยื่อแผน 
  -  รายวิชา  616  573  คุณลักษณะเบื้องตนของตัวเรงปฏิกิริยา 
  -  รายวิชา  616  575  วิศวกรรมพอลิเมอร 
  -  รายวิชา  616  576  กระบวนการพอลิเมอร 
  -  รายวิชา  616  578   เทคโนโลยีอนุภาค 
  -  รายวิชา  616  580  หัวขอพิเศษสําหรับวิศวกรรมเคมี 
  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 ไดพิจารณาแลว
ใหความเห็นชอบโดยมีความเห็นเพิ่มเติมวา  การขอปรับปรุงในสวนของการขอเปดรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
เลือกจํานวน 8 รายวิชาดังกลาว  ถือเปนการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอสาระเดิมของหลักสูตร  จึงสมควร
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาดวย 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับป พ.ศ.2546 โดยใหเสนอคณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากอน   แลวใหเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.9   การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการใชวิทยุคมนาคม 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะกรรมการบริหารการใชวิทยุคมนาคมของมหาวิทยาลัยไดหมดวาระไปตั้งแตวันที่ 6 
มิถุนายน 2547 จึงเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการใชวิทยุคมนาคม (ชุดใหม)  
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติหนาที่  โดยกองงานวิทยาเขตขอเสนอชื่อคณะกรรมการชุดใหมดังนี้ 
    1.  รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร  ประธานกรรมการ 
    2.  รองอธิการบดี  เพชรบุรี   กรรมการ 
    3.  อาจารย ดร.กลางพล  กมลโชติ   กรรมการ 
    4.  อาจารยสุมิตร  เขียววชิัย   กรรมการ 
    5.  ผูชวยศาสตราจารยพรพจน  สุขเกษม  กรรมการ 
    6.  นายสนอง  เกาเจริญ    กรรมการ 
    7.  นายพละ  ดลวิทยากุล    กรรมการ 
    8.  นายเชาวลิต  สุชาตานนท   กรรมการ 
    9.  นายพงศสวัสดิ์  พชิญาพนัธุ   กรรมการและเลขานุการ 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปน 
คณะกรรมการบริหารการใชวทิยุคมนาคม  (ชุดใหม)  โดยมวีาระการดํารงตําแหนง 2 ป 
    1.  รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร  ประธานกรรมการ 
    2.  รองอธิการบดี  เพชรบุรี   กรรมการ 
    3.  ประธานคณะกรรมการเทคนิคการสื่อสาร กรรมการ 
    4.  อาจารย ดร.กลางพล  กมลโชติ   กรรมการ 
    5.  ผูชวยศาสตราจารยพรพจน  สุขเกษม  กรรมการ 
    6.  นายเชาวลิต  สุชาตานนท   กรรมการ 
    7.  นายพละ  ดลวิทยากุล    กรรมการ 
    8.  นายสนอง  เกาเจริญ    กรรมการ 
    9.  นายพงศสวัสดิ์  พชิญาพนัธุ   กรรมการและเลขานุการ 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
  ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมอบหมายใหประธานคณะกรรมการบรหิารการใชวิทยุคมนาคมพิจารณา
นําเสนออธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเทคนิคการสื่อสารตอไปดวย 
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ระเบียบวาระที่ 4.10   (ราง) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากรใสสะอาด  ปงบประมาณ                            
พ.ศ. 2548 – พ.ศ.2551 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาดซึ่งกําหนดใหกระทรวง 
ทบวง กรม หนวยงานของรัฐ จัดทาํแผนกลยุทธหนวยงานใสสะอาด ประกอบกับแนวทางการดาํเนินการป  
2548 กําหนดใหการสรางราชการใสสะอาดเปนเงื่อนไขในการจัดสรรหรือลดสัดสวนการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป หรือการขอรับหรือตัดสิทธิ์การขอรับเงินรางวัลประจําป สํานักงาน ก.พ. จึงแจงใหสวนราชการ
ดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งในการสรางราชการใสสะอาด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1013.7/225  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 
  นอกจากนี้ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2548 ไดกําหนด
ตัวชี้วัดที่ 15 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤต ิ     
มิชอบ โดยพจิารณาความสําเร็จของการดําเนินการจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินการตามเปาหมาย
แตละระดับโดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ ซึ่งขั้นตอนการดําเนินการจะเกี่ยวของกับการสงเสริม
จิตสํานึกราชการใสสะอาด 
  ในการนี้มหาวทิยาลัยจึงไดเตรียมความพรอมเพื่อใหการดําเนินการไดสอดคลองเปนไปตามที่
สํานักงาน ก.พ. แจง และเปนไปตามขั้นตอนของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว จงึไดจัดทํา 
(ราง) แผนกลยุทธมหาวิทยาลยัศิลปากรใสสะอาด  ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – พ.ศ.2551  
  ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากรใสสะอาด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – พ.ศ.2551 แลวจะไดแจงขอความรวมมือคณะและหนวยงานในการจัดทําแผน       
กลยุทธของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากรใสสะอาด รวมทั้งรายงานกิจกรรม 
งาน/โครงการที่ดําเนินตามแผนกลยุทธ  พรอมดวยปญหาอปุสรรคเพื่อรายงานสํานักงาน ก.พ. ตอไป 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหมีการปรับ (ราง) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ใสสะอาด ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – พ.ศ.2551 ใหม  โดยควรที่จะมุงเนนโดยเฉพาะในเรื่องมาตรการปองกัน
และปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ (เพื่อใหเกิดเปนรูปธรรมมากขึ้น) เนื่องจากตามคาํรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ไดกําหนดตัวชี้วัดที่ 15 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยพิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินการตามเปาหมายแตละระดับเปน 5 ระดับ รวมทั้งควรมีการกําหนด  
“นิยาม” เร่ือง การสรางราชการใสสะอาดใหชัดเจนและจัดเปนหมวดหมูเพื่องายตอการดําเนินการและเพื่อเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามที่ที่ประชุมเสนอแนะกอน แลวใหนําเสนอ (ราง) แผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยศิลปากรใสสะอาดที่ไดปรับแกไขแลวเสนอคณะและหนวยงานจัดทําแผนใหสอดคลองตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.11 การแตงตั้งคณะกรรมการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงาน 
 
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอวา สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2548 วาระที่ 2.2 ที่ประชุมได 
รับทราบยุทธศาสตรการแกไขปญหาดานพลังงานของประเทศตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแลวนั้น ซึ่งในขอ 
5 กําหนดใหราชการและรัฐวิสากิจทุกแหงจัดตั้งคณะกรรมการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงาน  
เพื่อทาํหนาที่กาํกับดูแลและประเมินผลการประหยัดพลังงานของแตละหนวยงานและใหมีการเสริมสราง
จิตสํานึกประหยัดพลังงานใหกับขาราชการ ลูกจางและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแหงเปนประจําและตอเนื่อง            
โดยรายงานผลการประหยัดพลังงานสงใหกับกระทรวงพลังงานทุก 3 เดือน นั้น  ประธานจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาวา  สมควรที่จะพจิารณาแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวไปพรอมกันหรือไม  อยางไร 
 
  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการรณรงคและประเมินผล
การประหยัดพลังงานเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลและประเมินผลการประหยัดพลังงานของแตละหนวยงาน          
โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงตอไปน้ี 
    1.  รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธานกรรมการ 
    2.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย   กรรมการ 
    3.  รองคณบดีฝายบริหาร   คณะจิตรกรรมประติมากรรม กรรมการ 

       และภาพพิมพ   
    4.  รองคณบดีฝายบริหาร  คณะโบราณคดี   กรรมการ 
    5.  รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ 
          คณะอักษรศาสตร 
    6.  รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาศาสตร  กรรมการ 
    7.  รองคณบดีฝายสารสนเทศและกิจการพิเศษ  กรรมการ 
         คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    8.  เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง    กรรมการ 
    9.  ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต    กรรมการ 
  10.  ผูอํานวยการกองแผนงาน    กรรมการ 
  11.  ผูอํานวยการกองกิจการนกัศึกษา   กรรมการ 
  12.  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 
  13.  หัวหนาสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  กรรมการ 
  14.  หัวหนาฝายคลัง     กรรมการ 
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  15.  หัวหนาฝายบริหารและธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 
  ทั้งนี้  คณะวิชา/หนวยงานใดที่ยังไมเสนอชื่อผูแทนขอใหสงรายชื่อมาดวน  โดยมหาวิทยาลัย  
จะไดทําหนังสือเวียนแจงไปยังคณะวิชา/หนวยงานที่ยังไมเสนอชื่อผูแทนอีกครั้งแลวจะไดรวบรวมนํา 
เสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไปรวมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการประหยัดพลังงานจากคณะ/
หนวยงานเพื่อพิจารณาวาจะสามารถประหยัดไดเพียงใดและควรมีวิธีการอยางไรตอไป 
 
ปดประชุมเวลา  14.20  น. 
 
 
 
          (นางสาวศุภาวรรณ   ถาวรล้ําเลิศ) 
                  ผูจดรายงานการประชุม 
 
 


