
                  รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                        ครั้งที่  22/2548 
                           วันอังคารที่  8  พฤศจิกายน  2548 
    ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

 
ผูมาประชุม 
   1.   รศ.ดร.วิวัฒนชัย  อัตถากร  อธิการบด ี    ประธานที่ประชุม 

   2.   อ.เจริญ  คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา  

     และภูมิปญญาทองถิ่น   

   3.   ผศ.ดร.ดเิรกฤทธิ์  บัวเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี 

   4.   รศ.ดร.วสิาข  จัติวัตร   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   5.    รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  รองอธิการบดีฝายบริหาร          

   6.   อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

   7.   ผศ.ดร.โรม  วงษประเสริฐ  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

     รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

   8.   ผศ.สาทศิ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย             

   9.   รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม                         

 10.   อ.ดร.สุวฒัน  ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร                      

 11.   อ.ปญญา  วิจินธนสาร   คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ                             

 12.   รศ.สุรพล  นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี  

 13.   อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน  คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

 14.   อ.ภัธทรา  โตะบุรินทร  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

      รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร              

 15.   ผศ.บํารุง  โตรัตน    รองคณบดีฝายวิชาการ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 16.   ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 17.   รศ.ดร.สินธุชัย  แกวกิตชิัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร  

 18.   ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 19.   อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 20.   รศ.ดร.วชิัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 21.   ผศ.ดร.วนัชัย  สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

 22.   อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 23.   อ.ปญจพล  เหลาพูนพฒัน  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ

 24.   รศ.ดร.จริาวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 25.   ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง     

 26.   อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 27.   ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  

 28.   ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  ประธานสภาคณาจารย 

    
ผูไมมาประชมุ 
  1.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  ติดราชการ 

  2.  อ.สกุล  บณุยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  ติดราชการ 

  3.  ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ติดราชการ 

  4.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร   ติดราชการ 

  5.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร    ติดราชการ 

  6.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกลุ  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ  ติดราชการ  

  7.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป   ไปราชการตางประเทศ 

      
เปดประชุมเวลา  10.15  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  21/2548 
   เมื่อวันอังคารที่  25  ตุลาคม  2548 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่ 21/2548  เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม  2548 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  การเตรียมความพรอมในการจัดทําและปฏิทินงบประมาณรายจาย 
   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2550 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 

2548 เห็นชอบแนวทางในการจัดการงบประมาณรายจาย การเตรียมความพรอมเบื้องตนเพื่อจัดทํางบประมาณ   

และการกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  แลว 

  ดังนั้น  กองแผนงานจึงเห็นสมควรแจงใหคณะวิชา  หนวยงานรับทราบการเตรียมความพรอมตาม

แนวทางดังกลาว  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ  แนวทางในการจัดการงบประมาณรายจาย  การเตรียมความพรอมเบื้องตนเพื่อ

จัดทํางบประมาณและการกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และมอบหมาย

ใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย หาขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการงบประมาณรายจายของ

มหาวิทยาลัยอื่นเพิ่มเติม 

 
ระเบียบวาระที่  2.2  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 มีมติใหความเห็นชอบ        

การปรับปรุงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม  โดยใหกองบริการการศึกษาเปนผูจัดทําคําส่ังรายชื่อคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตร   และรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น 

  ในชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2548 กองบริการการศึกษาไดจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรตางๆ  ดังนี้   

1. คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1375/2548  เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรใหม) ฉบับป 

พ.ศ. 2548  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (เพิ่มเติม) 

2. คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1403/2548  เร่ืองแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรใหม) พ.ศ. 2548         

คณะวิทยาการจัดการ 

3. คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1530/2548  เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป 

พ.ศ. 2548  บัณฑิตวิทยาลัย 
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4. คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1623/2548  เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการจัดการธุรกิจ (หลักสูตร

ใหม) พ.ศ. 2548  คณะวิทยาการจัดการ 

5. คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1687/2548  เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ. 

2549  บัณฑิตวิทยาลัย 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชมุรับทราบ  และใหปรับแกไขเพิม่เติม  คุณวุฒิของผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร  ต.ศรีวงษ  

จาก วท.บ.  เปน  ภ.บ.  ในรายละเอยีดขอมูลผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ตามคาํส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที ่1403/2548 

เร่ือง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรใหม) พ.ศ. 2548 

คณะวิทยาการจัดการ 

 
ระเบียบวาระที่  2.3  นักศึกษาทําชือ่เสียงใหมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยนักศึกษาชั้นปที่ 3  และปที่ 4  สาขาธุรกิจทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการเขารวมแขงขัน 

เกมจําลองธุรกิจแหงชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รวมกับ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสํานกังานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  เมื่อวันที ่ 29 – 30 

ตุลาคม 2548 ซึ่งมีกลุมผูเขาแขงขันทั้งหมด 363 กลุม จาก 83 สถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนดาน              

การบริหารธุรกิจ   การจัดการและเศรษฐศาสตร 

  บัดนี้ การแขงขันฯ ดังกลาวเสร็จส้ินแลว โดยนักศึกษา สาขาธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจดัการ 

ไดรับตําแหนงชนะเลิศ โดยไดรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     

สยามบรมราชกมุารี   และตําแหนงรองชนะเลิศอันดับ 2  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ และจากความสําเร็จดังกลาว ที่ประชมุจึงเห็นสมควรใหจัดงานเลี้ยงแสดง

ความยินดีแกนักศึกษาผูไดรับรางวัล โดยใหรองอธิการบดีฝายวิชาการประสานงานดังกลาว พรอมนําความสําเร็จ

เร่ืองดังกลาว  ตีพิมพในขาวประชาสัมพันธทั้งหนังสือพิมพทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม  และจังหวัดเพชรบุรี             

ขาวประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย  และจัดทําขอมูลเผยแพรทาง  website ของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาขอมอบเงินรางวัล  เพื่อเปนการแสดงความยินดีและเปนขวัญกําลังใจ   

แกนักศึกษาที่เขารวมการแขงขัน  ดังนี้ 
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  ตําแหนงชนะเลิศ  ไดรับเงินรางวัล 20,000 บาท 

  ตําแหนงรองชนะเลิศอันดับ 2  ไดรับเงินรางวัล 10,000 บาท 

  โดยใหอธิการบดีเปนผูมอบเงินรางวัลดังกลาว  ในงานวันจัดเลี้ยงแสดงความยินดี  แลวให

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 2.4 การจัดงานวันมหาธีรราชเจา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยวันศุกร ที่  25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 เปนวันมหาธีรราชเจา  มหาวิทยาลัยศิลปากร    

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ไดกาํหนดจัดงานในวันดังกลาวขึ้น ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 

รอบพระชนมพรรษา เพื่อเปนการระลึกในพระมหากรุณาธิคณุ และสดุดีในพระปรีชาสามารถแหงองคพระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  อาทิ  การจัดปายนิเทศของคณะวิชาในหัวขอ  “สมเด็จพระมหาธีรราชปราชญสยาม”  

จึงขอความรวมมือคณะวิชาตางๆ  ใหความรวมมือ  นอกจากนี้  มีกิจกรรมบรรยายวิชาการ และแขงขันตอบ

ปริศนารอยกรอง ตลอดจนการเปดโอกาสใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนตางๆ ไดเขามามสีวนรวมกับ

กิจกรรมในวันมหาธีรราชเจา   จึงขอเชิญรวมกิจกรรมในวนัดังกลาว  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ 2.5 การจัดงานวันฉัตรมงคล 

  
สรุปเรื่อง 
  ดวยวันที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2453  เปนวันฉัตรมงคลในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา

เจาอยูหัว และในปนี้วันดังกลาวไดเวียนมาบรรจบตรงกันอีกครั้ง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวัง   

สนามจันทร   จึงไดจัดพิธีทําบุญถวายภัตราหารแดพระภิกษุสงฆ   ในวันศุกร ที่ 11 พฤศจิกายน 2548  เวลา   

7.30 น. ณ เรือนกระจก ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เพื่อเปนการระลึกใน        

พระมหากรุณาธิคุณในพระองคทาน  จึงขอเชญิรวมพิธีสงฆในวันดังกลาว  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1        (ราง) ประกาศคาตอบแทนและคาใชจายอื่นๆ  ในการสอบคัดเลอืกบุคคล                
   เขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอ  (ราง) ประกาศคาตอบแทน

และคาใชจายอื่นๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา   ในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร   ซึ่งอัตราคาตอบแทนดังกลาวดําเนินการโดยคณะกรรมการดําเนินการเทคโนโลยี

สัญจร ก เทคโนโลยีสัญจร ข และโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

เนื่องจากคณะวศิวกรรมศาสตรฯ พบวาในปการศึกษา   พ.ศ. 2548   ไดมีนักเรียนที่สนใจสมคัรโครงการคัดเลือกตางๆ

เพิ่มขึ้น  ทางคณะฯ  จึงประสงคปรับระเบยีบบางประการ ใหสอดคลองกบัจาํนวนนักเรียนทีส่มัครเพิม่ขึ้น   ซึ่งจะเริ่มใช

ระเบียบดังกลาว  ในการรบันักศึกษาปการศึกษา พ.ศ. 2549  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบ  (ราง) ประกาศคาตอบแทนและคาใชจายอื่นๆ   

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา  ในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2  การปรับปรุงหลักสูตรเภสชัศาสตรดุษฎีบัณฑิต  พ.ศ. 2546 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2546 โดย

เพิ่มสาระในการปรับปรุงแกไข  เพิ่ม ขอ 17.2.7 สําหรับผูรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  (คปก.) 

จะตองมีผลงานที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ   (หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพ)   ในวารสาร 

วิชาการระดับนานาชาติจึงจะสําเร็จปริญญาเอกได  ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2548  

เปนตนไป  

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ไดพิจารณาให    

ความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

พ.ศ.2546 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.3  การกําหนดอตัราคาหนวยกิตรายวิชา   “การศึกษารายบุคคล”   ของนักศึกษา             
โครงการรับนกัศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 19/2548 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548       

ไดมีมติเห็นชอบใหคณะวิทยาศาสตรปรับอัตราคาหนวยกิตในรายวิชา ”การศึกษารายบุคคล” จํานวน 5 สาขาวิชา  

ซึ่งจะเริ่มใชกับนักศึกษาตั้งแต  ปการศึกษา 2549  เปนตนไปนั้น  เนื่องจากการปรับอัตราคาหนวยกิตดังกลาว         

มีผลกระทบกับคาหนวยกิตของนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ 

  ดังนั้น ที่ประชมุคณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชมุครั้งที่ 17/2548 และคณะกรรมการ 

บริหารประจําคณะฯ  ครั้งที่ 13/2548  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 ไดมีมติใหกําหนดอตัราคาหนวยกิตรายวิชา 

“การศึกษารายบุคคล” จํานวน 5 รายวิชาดังกลาว  ของนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษที่จะเขาศึกษา ตั้งแต       

ปการศึกษา 2549 เปนตนไป  ในอัตราหนวยกิตละ  2,000  บาท 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มมีติใหความเห็นชอบการกําหนดอตัราคาหนวยกิตรายวิชา  “การศึกษา

รายบุคคล”  ของนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ  แลวใหนําเสนอกองบริการการศึกษา

ดําเนินการตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4  ขอปรับอัตราคาหนวยกิตของนักศึกษา หลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก (หลักสูตร

ปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2547 คณะโบราณคดี 
             
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะโบราณคดี  ประสงคขอปรับอัตราคาหนวยกิตของนักศึกษา  หลักสูตรวิชาโทมคัคุเทศก

(หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2547 ที่เขาศึกษาในป พ.ศ. 2546 – 2547 ใหเทากับนักศกึษา ปการศึกษา 2548 

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2548  เปนตนไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหปรับอัตราคาหนวยกิตของนักศึกษา  หลักสูตรวิชาโท

มัคคุเทศก  (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2547  คณะโบราณคดี  แลวใหนําเสนออธกิารบดีลงนามประกาศใช

ตอไป   
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ระเบียบวาระที่ 4.5  การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยตรงกับชวงเวลาสอบกลางภาค  
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

ครั้งที่ 33 ในระหวางวันที่ 23 - 30 ธันวาคม 2548 ซึ่งชวงเวลาในการแขงขันกีฬาฯ ดงักลาวนั้นตรงกับการสอบ 

กลางภาคของภาคปลาย  ปการศึกษา 2548 ซึ่งจะทําการสอบระหวางวันที่ 17 ธันวาคม 2548 – 2 มกราคม 2549 

  ดังนั้น กองกิจการนักศึกษาจึงประสงคใหนักศึกษาที่เปนนักกีฬาทุกคนที่เขารวมการแขงขันกีฬาฯ 

ดังกลาวเขารวมแขงขันโดยไมขาดเรียนหรือขาดสอบ โดยใหสอบกอนหรือหลังจากไปรวมการแขงขันกีฬาเรียบรอย

แลว  

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบ ใหนักศึกษาที่เปนนักกีฬาทุกคนที่เขารวมการ

แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 33 สามารถเขาสอบหลังจากการแขงขันกีฬาเรียบรอยแลว      

ในการนี้กองกิจการนักศึกษาจะใหนักศึกษาแจงไปยังอาจารยประจําวิชาไดทราบ จากนั้นกองกิจการนักศึกษา 

จะดําเนินการตามขั้นตอนตอไป  
 

ระเบียบวาระที่ 4.6  สรุปสาระสาํคญัการประชุมสัมมนา  เรื่อง  การจัดทาํแผนปฏิบัตริาชการ 4  ป                  
(พ.ศ.2548 - 2551)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 – 

2551) มหาวิทยาลัยศิลปากร  และยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพ  และสรางสวนราชการใสสะอาด”  เมื่อวันที่   

4 – 6 สิงหาคม 2548  ณ โรงแรมเอกไพลินริเวอรแคว จ.กาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําแผนบรูณาการ

ในองคความรู  ที่มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร ตามแผนงานบริหารราชการ

แผนดินของรัฐบาลได จากการประชุมสัมมนาดังกลาว  ไดขอสรุปสาระสําคัญเพื่อท่ีจะจัดเตรียมไปปรับในลักษณะ 

ของแผนยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน โดยการสัมมนาดังกลาวไดจัดกลุมในการบูรณาการแผนตางๆ  

ออกเปน 3  แผน  ไดแก  แผนบูรณาการดานการออกแบบ  ดานศิลปะและวัฒธรรม  และดานการทองเที่ยว 

บัดนี้ กองแผนงานไดสรุปผลการประชมุ ดังกลาว พรอมเสนอพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการ  

เพื่อศึกษาความเปนไปไดจากการนําผลสรุปไปสูการปฏิบัต ิ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อพจิารณา 
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบ  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  4 ป  (พ.ศ.

2548-2551) มหาวิทยาลัยศิลปากร และใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาความเปนไปไดจากการนาํผลสรุป
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ไปสูการปฏิบัติและมอบหมายใหรวมกันระดมความคิดในการจัดรูปแบบ เนื้อหา และทิศทางการจัดการที่เปน

รูปธรรมเพื่อนําความรูที่ไดไปจดัทําแผนบูรณาการทั้ง 3 กลุม  โดยมีคณะกรรมการ  ดังนี้ 

1. รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญาและภมูิปญญาทองถิ่น  ประธาน 

2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย     กรรมการ 

3. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม     กรรมการ 

4. รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร     กรรมการ 

5. ผูชวยอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร     กรรมการ 

6. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ   กรรมการ 

7. คณบดีคณะมณัฑนศิลป      กรรมการ 

8. คณบดีคณะโบราณคดี      กรรมการ 

9. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ 

10. ผูอํานวยการหอศิลป       กรรมการ 

 
ระเบียบวาระที่ 4.7  การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภมูิศาสตร พ.ศ.2545 
   รองอธิการบดีฝายวิชาการขอถอนเรื่อง  

 
ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ 5.1        รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาทองถิ่นเปนผูแทนประเทศไทย  

เขารวมการสัมมนา  Legal  Aspects  of  Cultural  Diversity 

 
สรุปเรื่อง 
  ปจจุบันนี้ประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศทุนนิยมมีลักษณะของวัฒนธรรมที่เรียกวา 

วัฒนธรรมเดี่ยวชัดเจนยิ่งขึ้น   โดยเห็นไดจากการบริโภค   การศึกษา   ตลอดจนการจัดการตางๆ   ยูเนสโกซึ่งเปน

องคกรหนึ่งของสหประชาชาติจึงเห็นวา  การพัฒนาของโลกไดเขาสูทางตัน   ดังนั้นประเทศตางๆที่เขารวมเปน

สมาชิกจึงรวมมือกันสรางปฏิญญาสากลวาดวย   ความหลากหลายและความแตกตางทางวัฒนธรรมขึ้นมา  ซึ่ง

ปฏิญญาดังกลาวไมมีขอผูกมัดใดๆ  ตอมารัฐบาลของประเทศสมาชิกตางๆ  ไดเปล่ียนปฏิญญาดังกลาวเปน

อนุสัญญา  เพื่อใหเกิดการรับรองความแตกตางทางวัฒนธรรมทั้งวิถีชีวิต  ศิลปะ  ซึ่งมีการรับรองไปแลวในวันที่  

20  ตุลาคม 2548 ที่ผานมา ซึ่งสาระสําคัญของอนุสัญญาดังกลาวนั้น  รัฐบาลฝรั่งเศสตองการใหประเทศสมาชิก

ไดทราบโดยแพรหลายจึงรวมมอืกับมหาวิทยาลัยในเวียดนามจัดการสัมมนาดังกลาวขึ้น 

  กระทรวงวัฒนธรรมไดพิจารณาเสนอชื่อและแตงตั้งให นายเจริญ คัมภรีภาพ  รองอธิการบดี

ฝายทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาทองถิ่น  เปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมเสนอแนวคิด  ในการประชุมของ

รัฐบาลฝร่ังเศส  รวมกับมหาวิทยาลัยในเวียดนามเพื่อเขาสัมมนาในหัวขอ  Legal  Aspects  of  Cultural  

Diversity  ระหวางวันที่  14 – 15 พฤศจิกายน 2548 ณ กรุงฮานอย  ประเทศเวียดนาม  ตามคําเชญิขอความ
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รวมมือจากสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ แหงสหประชาชาติ ซึ่งการสัมมนาดังกลาว 

จัดโดย  Vietnamese – French  House  of  Law  

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

   
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และใหขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยศิลปากรมีฐานความรูในเรื่องตางๆ     

ครบทุกดาน  โดยมีองคความรูที่หลากหลาย  ทั้งระบบบูรณาการศาสตร  สหวิทยาการศาสตรที่ชัดเจน  ดังนั้น 

จึงขอความรวมมือจากคณะกรรมการชุดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  (พ.ศ. 2548-2551)  มหาวิทยาลัย

ศิลปากรดังกลาว  คิดหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลยัใหขับเคลื่อนและเปนฐานความรูในดานตางๆ ตอไป  

ซึ่งถือวาเปนความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการพัฒนาใหมหาวิทยาลัยมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น   

 
ระเบียบวาระที่ 5.2 หอพักนักศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
 
สรุปเรื่อง 
  เนื่องจากในปการศึกษา พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี       

จะเปดรับนักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2549  แตเนื่องจากหอพักของมหาวิทยาลัยยังกอสรางไมเสร็จ  ดังนั้นจึง

ไมสามารถใหบริการแกนักศึกษาได 

  อนึ่ง  ในสวนของหอพักเดิมที่มีการปรับปรุงนั้น จะสามารถเปดใชและรับนักศึกษาใหพักได

หองละไมเกิน 4 คน   ดังนั้น  จึงมีความจําเปนที่จะตองใหนักศึกษาบางสวนเชาหอพักภายนอกกอน 

 ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย  รองอธิการบดี  เพชรบุรี จะประชุมรวมกับคณบดีที่มี

คณะวิชาอยูที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   เพื่อหาแนวทางความรวมมือและการแกไขตอไป 

 จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา  11.15  น. 
  

 

 

         (นางสาวกฤษธร   เชื้อแกวจินดา)                           

               ผูจดรายงานการประชุม 
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