
                   รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                      ครั้งที่  5/2548 
                           วันอังคารที่  8  มีนาคม  2548 
       ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

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

2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
3.  อ.เจริญ  คมัภีรภาพ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา 
 และภูมิปญญาทองถิ่น 
4.  รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
5.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร รองอธิการบดีฝายบริหาร 

   6.  อ.สกุล  บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
    7.   ผศ.สาทศิ  ชูแสง   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย  
   8.   รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม    

9.  อ.ดร.สุวฒัน  ทาสุคนธ รองอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร 
 10.  ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 11.  รศ.สุรพล  นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 
 12.  ผศ.พงษศักดิ์  อารยางกูร  รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป 
 13.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร      
 14.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร   
 15.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 16.  รศ.ดร.สินธุชยั  แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร      
 17.  ผศ.ดร.ปาน  พมิพา   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 18.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
 19.  รศ.ดร.วชิยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 20.  ผศ.ดร.วนัชัย  สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 21.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 22.  รศ.ดร.จิราวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 23.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ   
 24.  ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
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25.  ผศ.ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายสารสนเทศการศึกษา 
     แทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
26.  ผศ.ดร.บญุศรี  จงเสรีจิตต  ประธานสภาคณาจารย 
       
ผูไมมาประชมุ 

 1.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช รองอธิการบด ีเพชรบุรี    ติดราชการ 
    2.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  ติดราชการ 

 และรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 
    3.  อ.ธนะ  เลาหกัยกุล   คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ 
    4.  อ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร   ติดราชการ 
    5.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป    ติดราชการ 
       
เปดประชุมเวลา  11.00 น.                         
 เมื ่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว   ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที ่ประชุม
พิจารณาเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  4/2548                         
   เมื่อวันอังคารที่  22  กุมภาพันธ  2548   
 
สรุปเรื่อง 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ครั้งที่  4/2548  เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2548 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหแกไขรายงานการประชมุดังนี้ 
  หนาที่ 5  ใหเพิม่เติมวาระที่ 3.1  เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดงันี้ 
  “ระเบียบวาระที่ 3.1 โครงการการจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย ณ             
  นครคุนหมิง   สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
สรุปเรื่อง  
  สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีคร้ังที่ 3/2548 เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพนัธ 2548 ระเบียบ
วาระที่ 5.1 เร่ือง โครงการการจัดสัมมนาวชิาการและนิทรรศการการศึกษาไทย ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน คณบดีคณะอักษรศาสตรไดเสนอวา คาใชจายของผูเขารวมงานที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) คัดเลือกจากบริษัททองเที่ยวที่ประมูลไดในราคา  35,000 บาท (สามหมื่นหาพันบาท
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ถวน) สูงเกินไป  ซึ่งรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธแจงวา ในเรื่องคาใชจายยังไมเปนขอตกลงที่แนนอนจนกวา 
จะมีการประชมุของ สกอ.ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548  และในการประชุมคณบดีคร้ังที่ 4/2548  เมื่อวันองัคารที่  
22 กุมภาพันธ 2548 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธแจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมของ สกอ. เมื่อวันที่ 
11 กุมภาพันธ 2548 ไดขอสรุปวา สกอ. ไดคัดเลือกบริษัทสกาเดียจากจํานวนผูเขารวมประมูล 3 ราย ซึง่เสนอ
ราคาต่ําสุด ราคา 20,375 บาท (สองหมื่นสามรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน)  สําหรับคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ณ นครคุนหมิง  ระหวางวันที่ 18 – 22 มีนาคม  2548 ทั้งนี้ ราคาดังกลาวตัดคาวีซาสําหรับหนังสือ
เดินทางราชการและคณะทํางานที่เดินทางไปราชการดังกลาวจํานวน 10 ทานจะไมมีการเบิกคาเบี้ยเลี้ยงในการ
เดินทางไปราชการเพื่อใหมีการใชงบประมาณอยางประหยดัและสอดคลองกับระเบียบกระทรวงการคลัง 
  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ” 
 
  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 
   
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
  
สรุปเรื่อง 
  คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา   080  139 
Physical  Education  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตรในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2548  
  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของ
รายวิชาดังกลาวแลว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2.2  การแตงตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีกริดแหงชาต ิ (National  Grid  Committee, 

 NGC) 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดมีคําส่ังแตงตั้ง อาจารย ดร.ปานใจ                  
ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร เขารวมเปนคณะกรรมการเทคโนโลยีกริดแหงชาติ  (National  
Grid Committee, NGC)  โดยมีจุดประสงคในการเชื่อมโยงเครือขายกริดระหวางมหาวิทยาลัยและหนวยงาน 
ตาง ๆ ในประเทศ ซึ่งศูนยคอมพิวเตอรไดเตรียมความพรอมในการจัดตั้งกลุมวิจัยคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง  
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(High Performance Computing  Research Group) โดยรวมกับภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร                 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสถาปตย- 
กรรมศาสตร  คณะมัณฑนศิลปและวิทยาลัยนานาชาติ  
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2.3  รายงานการไปประชุมที่สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
   เรื่อง  การสงเสริมความเปนสากลของอุดมศึกษาไทย  (Internationalization  
              Dimensions  of  Higher  Education) 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให อาจารย ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล รองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ เขารวมการประชุมหารือเพื่อศึกษาความตองการและการกําหนดแนวทางและกิจกรรม
ในการสรางความเปนสากลของอุดมศึกษาไทยที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อ           
วันศุกรที่ 4 กุมภาพันธ  พ.ศ.2548 นั้น 
  บัดนี้ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธไดสรุปสาระสําคัญของการประชุมดังกลาวใหที่ประชุม 
เพื่อทราบเปนการเบื้องตน โดยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะไดประสานงาน 
รวมกันเพื่อจัดตั้งสมาคมการศึกษานานาชาติในประเทศไทย เพื่อใหการดําเนินการดานอุดมศึกษาของไทย  
มีประสิทธิภาพและเพื่อเตรียมรับสถานการณของสถาบันการศึกษาตางประเทศที่ไดเขามามีบทบาทดาน
การศึกษาในประเทศไทยตามขอตกลงการเปดการคาเสรีของรัฐบาลตอไป   
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2.4  กําหนดการสาํนักงบประมาณเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศิลปากรในวันอังคารที ่15 
 มีนาคม 2548 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
(เบือ้งตน)  เสนอไปยังสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงบประมาณแลว นั้น 
  ในการนี้กองแผนงานไดรับแจงจากสํานักงบประมาณวา ดร.สมนึก พิมลเสถียร รองผูอาํนวยการ
สํานักงบประมาณและเจาหนาที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีในวันองัคารที่ 15 มีนาคม 2548  โดยมีกําหนดการตามรายละเอยีดในเอกสารประกอบการประชมุ 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหกองแผนงานปรับเวลากาํหนดการ (ใหม) เพื่อให
เกิดความคลองตัวและเพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้นตามที่ที่ประชุมเสนอแนะกอน รวมท้ังควรเตรียมรูปแบบ
ในการนําเสนอขอมูลตาง ๆ ใหกระชับดวยเพื่อใหสอดคลองกับเวลาที่มีคอนขางจาํกัด แลวใหดาํเนินการ
ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 2.5  โครงการสงเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการตางประเทศ 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยฝายคลังไดสรุปรายงานการใชจายงบกลางป พ.ศ. 2548 ในสวนทีม่หาวิทยาลัยไดจัดสรร        
ใหโครงการสงเสริมการเสนอผลงานทางวชิาการตางประเทศจํานวน 1,000,000  บาท  (หนึ่งลานบาทถวน)  เพื่อ 
เปนการสงเสรมิการวจิัยและการเสนอผลงานทางวชิาการของบุคลากรมหาวทิยาลัยดังนี ้
  -  มีบุคลากรของคณะวิชาตาง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนจากโครงการสงเสริมการเสนอ
ผลงานทางวิชาการตางประเทศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 มีจํานวนทั้งส้ิน 21 ราย เปนเงิน 938,915.67 
บาท (เกาแสนสามหมื่นแปดพันเการอยสิบหาบาทหกสิบเจ็ดสตางค)  คงเหลือจํานวน 61,084.33 (หกหมื่น
หนึ่งพันแปดสิบส่ีบาทสามสิบสามสตางค)  คิดเปนสัดสวนการจัดสรรโดยสรุปเปนดังนี้ 
 

คณะวิชา จํานวนเงิน  คิดเปนรอยละ 
       วิทยาศาสตร 
       อักษรศาสตร 
       โบราณคดี 
       เภสัชศาสตร 
       สถาปตยกรรมศาสตร 

296,855.72 
465,892.83 
 28,250.25 
 18,616.87 

           129,300.00 

29.69 
48.55 
 3.16 
 2.19 
15.73 

   
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมม ี
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอรับการสนบัสนุนโครงการสุขภาพดีวัยเกษียณโดยวิถีธรรมชาต ิ
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะทํางานพัฒนาบุคลากรดานสุขอนามัยไดเสนอโครงการสุขภาพดีวัยเกษียณโดย
วิถีธรรมชาติสําหรับผูจะเกษียณอายุราชการในป พ.ศ. 2548 ระหวางวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2548 ณ  
ศูนยสัมมนาวังรีรีสอรท จ.นครนายก   
  จากการประมาณการคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจะมียอดคาใชจายเปนเงิน
ทั้งสิ้นประมาณ 53,000 บาท (หาหมื่นสามพันบาทถวน)  แตเนื่องจากคณะทํางานฯ ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรดานกีฬา นันทนาการและสุขอนามัย เปนเงิน 30,000 บาท           
(สามหมื่นบาทถวน)  เทานั้น  จึงทําใหขาดงบประมาณอีกเปนเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถวน)  
ดังนั้น  คณะทํางานฯ ไดพิจารณาแลว  เห็นวาควรจะขอการสนับสนุนจากหนวยงานที่มีผูเกษียณอายุราชการที่
ประสงคเขารวมโครงการสุขภาพดีวัยเกษียณโดยวิถีธรรมชาติในอัตราคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)  
เพื่อสมทบเปนคาใชจายในโครงการดังกลาวตอไป   
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาในการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่มีผูเกษียณอายุราชการ
ที่ประสงคเขารวมโครงการสุขภาพดีวัยเกษียณโดยวิถีธรรมชาติในอัตราคนละ 1,000 บาท  (หนึ่งพันบาทถวน) 
เพื่อสมทบเปนคาใชจายในโครงการ  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่มีผู
เกษียณอายุราชการที่ประสงคเขารวมโครงการดังกลาวในอัตราคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)  เพื่อ  
สมทบเปนคาใชจายในโครงการแลวใหดําเนินการตอไป 
  
ระเบียบวาระที ่4.2  การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลยัศิลปากร  เพือ่พระราชวังสนามจันทร           
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 60/2546 ลงวันที่ 16 มกราคม 2546 แตงตั้ง
คณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพระราชวังสนามจันทร โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาว
จะหมดวาระการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 14 มีนาคม 2548 นั้น 
  เนื่องจากปจจุบนัมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ไดโอนโบราณสถาน
และอาคารที่ทรงคุณคาสมัยรัชกาลที่ 6 ที่อยูในบริเวณพระราชวังสนามจันทร อันประกอบดวยพระตําหนัก
ตาง ๆ ไดแก พระตําหนักทับขวัญ  พระตําหนักมารีราชรัตบัลลังก  พระตําหนักชาลีมงคลอาสน และ            
เรือนขาราชบริพาร ใหอยูในความดูแลของสํานักพระราชวังตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2546 เปนตนไป ยกเวน
เฉพาะเรือนทบัเจริญที่ยังคงอยูในความรบัผิดชอบของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น รองอธิการบดี พระราชวงัสนามจันทร 
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จึงมีความประสงคขอหารือการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อพระราชวังสนามจันทร  
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาในเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพื่อพระราชวังสนามจันทร  
  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการแตงตั้งคณะกรรมการ   
กองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพระราชวังสนามจันทร  
  ทั้งนี้  ที่ประชุมเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปนคณะกรรมการ
กองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อพระราชวังสนามจันทร  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 
  1.  รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร   ประธานกรรมการ 
  2.  ผูชวยอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร   รองประธานกรรมการ 
  3.  รองศาสตราจารยกัญญรัตน  เวชชศาสตร   กรรมการ 
  4.  ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต    กรรมการและเลขานุการ 
  5.  นางสาวธฤตมน  ลือทุกขส้ิน    เหรัญญิก 
  
ระเบียบวาระที่ 4.3  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว   
        ฉบับป  พ.ศ.2545 

 

สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการการทองเที่ยว ฉบับป พ.ศ.2545 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548                 
เปนตนไป  โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ 
  1.  เปดรายวิชาใหมจํานวน 2 รายวิชา เปนวิชาเลือกเสรี  สําหรับนักศึกษาทุกคณะและ 
ทุกสาขาวิชาในรายวิชาดังตอไปน้ี 
       -  รายวิชา  765  306   ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 
       -  รายวิชา  765  307  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.  เปดรายวิชาจํานวน 1 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาเลือกเอก สําหรับทุกกลุม
วิชา คือ รายวิชา 765 428 การทองเที่ยวโดยชุมชน 
  3.  เปดรายวิชาใหมจํานวน 1 รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาเลือกเอก สําหรับกลุม
วิชาการจัดการการทองเที่ยวและกลุมวิชาการจัดการธุรกิจนําเที่ยว คือ รายวิชา 765 429 ธุรกิจการบิน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2548 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว   
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว ฉบับป พ.ศ.2545 แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว ฉบับป พ.ศ.2545 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.4  การดําเนินการคัดเลอืกขาราชการพลเรือนดีเดน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 140/2548 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการ 
พลเรือนดีเดน  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป 
  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนไดดําเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกขาราชการและลูกจางประจําของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 และมีผู
สมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติแตละกลุมซึ่งไดรายงานผลใหทราบแลวในการประชุมคณบดีครั้งที่ 
4/2548  เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2548 นั้น 
  ในการนี้คณะกรรมการฯ มีขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในการดําเนินการคัดเลือกขาราชการ
พลเรือนดีเดน ดังนี้ 
  1.  กรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนสมควรแตงตั้งหัวหนาสํานักงาน
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รวมเปนกรรมการ เนื่องจากปจจุบันมีขาราชการปฏิบัติงานที่วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีหลายราย 
  2.   ขาราชการและลูกจางประจําที่ไดรับการเสนอชื่อจากหนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง
ไมนอยกวา 5 ครั้ง แตไมไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนในแตละป มหาวิทยาลัยสมควรที่ 
จะจัดทาํประกาศเกียรติคุณหรือเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยหรือของที่ระลึกมอบใหเปนรางวัลชมเชย         
เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลเหลานั้น ทั้งนี้ มิไดตัดสิทธิหนวยงานจะสงเขารับการคัดเลือกในคราวตอไป
พรอมนี้ไดจัดทํารายชื่อขาราชการและลูกจางประจําที่ไดรับการเสนอชื่อยอนหลังระหวางป พ.ศ.2540 – 
พ.ศ.2547 มาดวยแลว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในการดําเนินการคัดเลือกขาราชการ         
พลเรือนดีเดนตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนไดเสนอตามขอ 1 – ขอ 2 
  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
คัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนไดเสนอเฉพาะ         
ในขอ 1 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป สําหรับในขอ 2 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ            
ใหชะลอไวกอน 
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ระเบียบวาระที่ 4.5  ผลการพิจารณาเก่ียวกับการสอบ  Re – Examination  ในการแกปญหา 
   นักศึกษาซึ่งสอบไมผาน 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2548 ไดพิจารณา
สรุปสาระสําคัญซึ่งคณะวิชาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ Re – Examination และไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
พิจารณาเกี่ยวกับการสอบ  Re – Examination ในการแกปญหานักศึกษาซึ่งสอบไมผาน โดยใหนําขอมูล
ของแตละคณะวิชาซึ่งไดเสนอมารวมทั้งนําขอเสนอแนะตาง ๆ ของที่ประชุมมาประกอบการพิจารณาแลว 
ใหนําผลการพิจารณาเสนอที่ประชุมคณบดีอีกครั้งหนึ่ง นั้น 
  บัดนี้ ที่ประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสอบ  Re – Examination  ในการ
แกปญหานักศึกษาซึ่งสอบไมผานครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 ไดพิจารณาแลวมีความเห็น
ดังนี้ 
  1. เสนอใหปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
พ.ศ.2537 ขอ 45 โดยเพิ่มสัญลักษณของการรายงานผลการศึกษา คือ 
           สัญลักษณ    ผลการศึกษา 
   R  (Re – Examination)                    สอบซ้ํา 
  การใหสัญลักษณ R จะใหเฉพาะรายวิชาที่คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปประจํา            
วิทยาเขตหรือคณะกรรมการประจําคณะวิชาที่รับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชานั้นกําหนดใหมีการ
สอบซ้าํ ทั้งนี้ การแกผลการศึกษาใหใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการแกผลการศึกษาที่ไมสมบูรณโดยอนุโลม 
  2.  อัตราคาธรรมเนียมในการสอบซ้ํา ใหคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปประจําวิทยาเขต
หรือคณะวิชาที่รับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาเปนผูออกระเบียบ 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาความเห็นของที่ประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสอบ  
Re – Examination  ในการแกปญหานักศึกษาซึ่งสอบไมผานไดเสนอตามขอ 1 – ขอ 2 
  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในความเห็นของที่ประชุม
คณะทํางานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสอบ  Re – Examination  ในการแกปญหานักศึกษาซึ่งสอบไมผานได
เสนอตามขอ 1 – ขอ 2 แลวใหดําเนินการตอไป                   
 
ระเบียบวาระที่ 4.6  รายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งสุดทาย 
        ของผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  ชมุนี  คณะมัณฑนศิลป 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  ชมุนี   ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา  คณะมัณฑนศิลป  ไดรับอนุญาตไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  “โครงการเขียนเอกสารประกอบการสอน”  จํานวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา
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สุนทรียศาสตรและรายวิชาศิลปวิจารณ  โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2547 
เปนตนไป 
  บัดนี้  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  ชมุนี ไดรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการครั้งสุดทายซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลปครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งสุดทายของผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  ชมุนี คณะมัณฑนศิลป 
แลวใหดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.7  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณประจาํป พ.ศ.2548 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก
อาจารย ขาราชการและลูกจางประจําประจําป พ.ศ.2548 ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 ได
พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของคณะวิชาและหนวยงานแลว มีมติใหความเห็นชอบ 
ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป พ.ศ.2548 สรุปไดดังนี้ 
  1.  เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาจํานวน 57 ราย 
  2. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายจํานวน 21 ราย 
       คือ 
    -  ชั้นมหาวชิรมงกุฏ  จํานวน  4 ราย 
   -  ชั้นประถมาภรณชางเผือก จํานวน  9  ราย 
   -  ชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย จํานวน  8 ราย 
  3.  เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชัน้ต่ํากวาสายสะพายจาํนวน 173 
        ราย  คือ 
   -  ขาราชการ   จํานวน          169 ราย 
   -  ลูกจางประจํา   จํานวน              4 ราย 
  ตามรายละเอียดบัญชีรายชื่อการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจาํป พ.ศ.
2548  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
 มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบบัญชีรายชื่อการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป พ.ศ.2548 ตามขอ 1 – ขอ 3 แลวใหดําเนินการตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.8  โครงการกอสรางหอพักหลงัที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
   เพชรบุรี  
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยกองแผนงานไดศึกษาโครงการกอสรางหอพักนักศึกษาหลังที่ 4 พบวาจํานวนหอพัก
สําหรับนักศึกษา ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จะมีไมเพียงพอในการรองรับจํานวนนักศึกษาท่ีจะเพิ่ม
มากขึ้นในปการศึกษา 2549 ดังนั้น ฝายวางแผนและวิจัยจึงพิจารณาเห็นสมควรกอสรางหอพักนักศึกษา
หลังที่ 4 (เพิ่มเติม)  เพื่อเปนการแกปญหาการขาดแคลนที่พักอาศัยของนักศึกษา คณาจารยและเจาหนาที่
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและเพื่อใหนกัศึกษามีที่พักอาศัยที่มีสภาพและราคา         
ที่เหมาะสมโดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 

  -  วงเงินงบประมาณในการกอสราง   
  หอพักอาศัยเปนอาคาร 5 ชั้น จํานวน 400 หอง สามารถรองรับนักศึกษาได 1,200 คน ใช
วงเงินงบประมาณคากอสรางอาคารหอพักจํานวน 156,165,000 บาท  (หนึ่งรอยหาสิบหกลานหนึ่งแสนหก
หมื่นหาพันบาทถวน) 
   

-  แหลงเงินลงทุน     
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการติดตอกับธนาคารออมสินโดยประสานงานกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อใหชําระเงินคากอสรางแกผูรับจาง แลวมหาวิทยาลัยชําระเงินกู
ตอธนาคารออมสินโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
  1.  หลักประกัน  หมายถึง  การโอนสิทธิคาเชาหอพักเพื่อการผอนชําระหนี้ 
  2.  การเบิกจายเงินกู  หมายถึง  สามารถเบิกจายเงินกูไดเพียงครั้งเดียวเมื่อสงมอบงาน 
  3.  อัตราดอกเบี้ย  หมายถึง  คิดจากลูกหนี้ชั้นดี  MLR-1.50%  ซึ่งปจจุบัน  MLR เทากับ 
5.75 %  ดังนั้น  อัตราดอกเบี้ยที่นํามาคํานวณจึงมีคาเทากับ 4.25% 
  4.  ระยะเวลาการผอนชําระ  หมายถึง  มีระยะเวลาการผอนชําระหนี้ภายในเวลา 20 ป 
 

  -  ระยะเวลาคืนทุน    
  มหาวิทยาลัยจะคืนทุนภายใน 15 ป 
 

  -  จุดคุมทุน   
  จํานวนนักศึกษาที่จุดคุมทุน  คือ 927 คน คือ จะตองมีจํานวนนักศึกษาเขาพักอาศัยอยู
อยางนอย 927 คน 
 

-  ระยะเวลาโครงการ    
มหาวิทยาลัยเริ่มโครงการตั้งแตเดือน มีนาคม 2548 – พฤษภาคม 2549 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ
กอสรางหอพักนักศึกษาหลังที่  4 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี  โดยมหาวิทยาลัยจะทําการคัดเลือก                 
ผูประกอบการที่เสนอเงื่อนไขเหมาะสมที่สุดภายใตหลักเกณฑการวิเคราะหโครงการตามที่เสนอ  
  ทั้งนี้  ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะวา  ควรเพิ่มการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนตอตนทุน    
(Benefit  Cost  Ratio)  ในสวนการวิเคราะหและประมวลผลดวย  เพื่อใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นกอน               
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
  
ปดประชุมเวลา  12.25  น. 
 
 

 
                (นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ) 
                       ผูจดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

 
 
 
จึงมีความประสงคขอหารือการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพระราชวัง- 
สนามจันทร 
  ในการนี้งานวินัยและนิติการไดพิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้ 
  เนื่องจากระเบยีบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย  “กองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร  เพือ่พระราชวัง
สนามจันทร”  พ.ศ.2542 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1.  กองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อพระราชวังสนามจันทรมีวัตถุประสงคดังนี้ 
   1.1  เพื่อนํารายไดจากกองทุนไปใชในการดแูลทํานุบํารุงและรักษาความเรียบรอยของ
พระราชวังสนามจันทร 
   1.2  เพื่อการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  (ความตามขอ 4 
แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย “กองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อพระราชวังสนามจันทร  
พ.ศ.2542”) 
  2. ตองมีคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพระราชวังสนามจันทร ประกอบ 
ดวยบุคคลและจํานวนตามที่กาํหนดไวในระเบียบดังกลาว (ความตามขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  
วาดวย  “กองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อพระราชวังสนามจันทร พ.ศ.2542”)   
  3. ใหคณะกรรมการดังกลาวมีอาํนาจหนาที่ในการกาํหนดหลักเกณฑการจายเงินและวงเงิน 
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน (ความตามขอ 7 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย  
“กองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อพระราชวังสนามจันทร  พ.ศ.2542”) 
  ดังนั้น จึงมีความเห็นสรุปไดดังนี้ 
  1. เนื่องจากในกลุมอาคารของพระราชวังสนามจันทรยังคงมีเรือนทับเจริญที่ยังอยูในความ 
ดูแลรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย หากจะยกเลิกไมใหมีคณะกรรมการกองทุนฯ แลว ก็จะไมมีผูมีอํานาจใน
การกําหนดหลักเกณฑการจายเงินและวงเงินของกองทุน เพื่อการดูแลทํานุบํารุงและรักษาความเรียบรอย
ของเรือนทับเจริญ 
  2.  เมื่อเรือนทับเจริญยังอยูในความดูแลรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจปรับ
ลดจํานวนกรรมการกองทุนฯ ใหนอยลงไดตามความเหมาะสมที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบดังกลาว เพื่อดูแล
ทํานุบํารุงและรักษาความเรียบรอยของเรือนทับเจริญ 
 


