
                 รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                       ครั้งที่  9/2548 
                         วันอังคารที่  10  พฤษภาคม  2548 
        ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

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

2.  อ.เจริญ  คมัภีรภาพ รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญาและภมูิปญญาทองถิ่น  
3.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช รองอธิการบด ีเพชรบุรี     
4.  รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
5.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร รองอธิการบดีฝายบริหาร 

   6.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
   7.   อ.สกุล  บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    
   8.   ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 
     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  
   9.   รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
     และรักษาราชการแทนคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
 10.  อ.ดร.สุวฒัน  ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร  
 11.  ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 12.  รศ.สุรพล  นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 
 13.  อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน  คณบดีคณะมณัฑนศิลป   
 14.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร   
 15.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 16.  อ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน  รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ 
     รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 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 
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 24.  อ.ประเทือง  วิรุฬหเพชร  รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
     รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
 25.  อ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
 26.  อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 27.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป   
 28.  ผศ.ดร.บญุศรี  จงเสรีจิตต  ประธานสภาคณาจารย 
       
ผูไมมาประชมุ 

 1.  อ.ดร.จิตตมิา  อมรพิเชษฐกูล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ   ไปราชการตางประเทศ 
 2. อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ คณบดีคณะอักษรศาสตร    ติดราชการ 

    2. รศ.ดร.สินธุชัย  แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร       ติดราชการ 
    4. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   ติดราชการ 
                     
เปดประชุมเวลา  10.25 น.                         
 เมื ่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว   ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที ่ประชุม
พิจารณาเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  8/2548                         
   เมื่อวันอังคารที่  26  เมษายน  2548   
 
สรุปเรื่อง 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรครั้งที่  8/2548  เมื่อวันอังคารที่  26  เมษายน  2548 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติใหแกไขรายงานการประชมุดังนี้ 
  หนา 9  บรรทัดที่ 8 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้  “....สวนเรื่องการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต  พ.ศ.2537 ที่ประชมุมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ
ประสานงานในเรื่องดังกลาวกับงานวินัยและนิติการตอไป” 
  หนา  10  บรรทัดที่ 19  ใหตัดขอความตอไปนี้ออก 
  “....โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของคณะวิทยาการจัดการซึ่งไดแบงสัดสวนใหมหาวิทยาลัย
เปนจํานวน  30%  ซึ่งสูงกวาคณะวิชาใด ๆ....” 
  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว   
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 การขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
      
สรุปเรื่อง 
  ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย      
ปการศึกษา 2547 ดังนี้ 
  1.  คณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาจาํนวน 2 รายวิชา คือ 
                            -  รายวิชา 510  202  Communicative  English กลุมที่ 6 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
                 -  รายวิชา 514 104  General  Physics  Lab  II  ของนักศึกษาจาํนวน 26 ราย                       
  ซึ่งไดเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและคณะกรรมการ 
บริหารประจําคณะวิทยาศาสตรในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 แลว  
  2.  คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา รายวิชา 467 204  ส่ิงแวดลอมศึกษา 
ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ในการประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 แลว 
  3.   คณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา  รายวิชา  364 108 
Human  and Animal Anatomy  ของนักศึกษาจาํนวน 2 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ประจาํคณะมัณฑนศิลป  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 แลว 
  4. คณะดุริยางคศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา รายวิชา 661 491  
Special  Project  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร            
คณะดุริยางคศาสตรครั้งที่ 4/2548  เมื่อวันที่  25 เมษายน 2548 แลว 
  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา 
ดังกลาวขางตนแลว 
  ตามรายละเอยีดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบและใหกองบริการการศึกษาแนบรายละเอียดขอมูลการแกไขคาระดับผล
การศึกษา รายวิชา 514  104  General  Physics  Lab  II ของคณะวิทยาศาสตรไวกับเร่ืองเดิมที่เสนอดวย 
      

ระเบียบวาระที่ 2.2  การจัดทาํขอเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2549  
   ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด            

 และในกํากับ 
             

สรุปเรื่อง 
  ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอดิศัย โพธารามิก) รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ  (นายรุง  แกวแดง)  พรอมดวยทีป่รึกษารัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรี  ไดประชุมรวมกบั 
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หัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาขอเสนองบประมาณของแตละหนวยงานกอน
นําเสนอสํานักงบประมาณในวันที่ 18 เมษายน 2548 โดยในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัด/ในกํากับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมอบ
นโยบายในการจัดทําขอเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ดังนี้ 
  1.  ใหมหาวิทยาลัย/สถาบันที่มีขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญเสนอขอเสนอ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ในอัตราเพิ่มจากงบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ 
พ.ศ.2548 ไมเกินรอยละ 50 รอยละ 30 และรอยละ 15 ตามลําดับ 
  2.  ควรเนนงบประมาณในการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ  โดยไมควรเนน
งบประมาณดานการกอสราง ในกรณีท่ีจะเสนองบประมาณเพื่อการกอสรางอาคารใหมควรเสนอเฉพาะกรณี 
ที่จําเปนและสอดคลองกับนโยบายของประเทศเหลานั้น 
  3.  ควรวางแผนการจัดงบประมาณเปนการภายในเพื่อรองรับกับการใชกองทุนใหกูยืม
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต  (Income  Contingent  Loan  :  ICL) 
  4.  ในการขยายตัวของมหาวิทยาลัย/สถาบันควรจะเปนไปตามขั้นตอน โดยเนนการ
สรางเอกลักษณและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันในสาขาวิชาที่มีศักยภาพซึ่งจะนําไปสูการเปน 
World   Class  University  ในอนาคต 
  5.   ไมควรเพิ่มการขยายการศึกษาออกไปนอกพื้นที่ตั้ งหลัก /วิทยาเขตหลักของ                
มหาวิทยาลัย/ สถาบัน 
  ดังนั้น  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบันพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงขอเสนองบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2549 ตามนโยบายขางตน
และสงขอเสนอที่ไดปรับปรุงแลวมายังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันที่ 21 เมษายน 
2548 เพื่อจะไดนําเสนอสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ตอไป 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบโดยเฉพาะในขอ 2 และขอ 5 
   
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2.3  การประชุม ทปอ.  เมือ่วันที ่ 30  เมษายน  2548   เรื่อง  การรับนักศึกษาดวย 
   ระบบกลาง  Admission   ในมหาวิทยาลัย  ป 2549 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให รองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัติวัตร  รองอธิการบดี        
ฝายวิชาการ  เขารวมประชุม ทปอ. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2548  นั้น ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการได
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สรุปสาระสําคัญของการประชุม เร่ือง การรับนักศึกษาดวยระบบกลาง Admission ในมหาวิทยาลัย ป 
2549 ดังนี้ 
  1.  มีการเปลี่ยนคาน้ําหนักของ  GPA  ที่ใชในการรับนักศึกษาดวยระบบกลาง  Admission  
ในมหาวิทยาลัย ป 2549   (ใหม)  ดังนี้ 
     GPAX    6    ภาคเรียน   10%   (จากโรงเรียน) 
     GPA  3 – 5   กลุมสาระ  20%   (จากโรงเรียน) 
     ONET   (Ordinary  National  Education  Test)  35 – 70   
     ANET   (Advanced  National  Education  Test)  0 – 35   
   การที่ ทปอ. ใหความสําคัญกับคะแนน  GPAX  และ GPA จากกลุมสาระ เพื่อให
นักเรียนสนใจการเรียนในหองเรียนมากขึ้นและเพื่อใหการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาป 
พ.ศ.2544 ไดผลดีตามจุดมุงหมายและเนนการสอบนอยลงเพื่อใหนักเรียนไมตองเสียเวลากับการกวดวิชา 
  แตเนื่องจากระบบ  GPA  ของแตละโรงเรียนยังมีมาตรฐานไมเทาเทียมกันจึงปรับระยะ 
เวลาใหใช  GPA เปน  20%  ในป  2549  เพิ่มเปน  30%  ในป  2550  และเพิ่มเปน 40%  ในป 2551       
ดังแผนตอไปนี้ 
    ป 2549               ป 2550           ป 2551 
GPAX       10                                   10                              10 
GPA        20                                   30                              40 
ONET                                       35 – 70 
       

                                            60                           50 
ANET      0 - 35 
 

  2.  สถาบันทดสอบแหงชาติเปนผูดูแลรับผิดชอบในการออกขอสอบ ONET & ANET  5  
รายวิชา คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยจะมีขอสอบปรนัยและ
ขอสอบอัตนัยซึ่งใชคําตอบสั้น ๆ สําหรับขอสอบความถนัด  เชน  ดนตรี วัดแววครู และภาษาตางประเทศ 
ส.ก.อ. จะรับผิดชอบเฉพาะในป  2549 
  สําหรับรายวิชาที่นํามาคิด GPA กลุมสาระการเรียนรูจะมีการประชุมตกลงในรายละเอียด
อีกครั้งในวันที่ 11 พฤษภาคม 2548  โดยเชิญคณบดีและรองคณบดีจากคณะวิชาตาง ๆ มารวมประชุม 
  อนึ่ง  เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาแจงวาไดเจรจากับ ก.พ.ร. เร่ืองจายเงินรางวัล
ประจําปงบประมาณ 2547 ใหกับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ก.พ.ร. แจงวาในป 2547 นี้         
จะจายใหเฉพาะขาราชการและลูกจางประจําและใหมหาวิทยาลัยรับผิดชอบคาใชจายใหพนักงานไปกอน 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
   
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1  โครงการรับนกัศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษระดับปรญิญาบัณฑิต   
   สาขาวิชาคณติศาสตรประยุกต 
   
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตรไดจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 9 สาขาวิชา  โดยในแตละปการศึกษามีแผนการรับนักศึกษาเปนโครงการปกติปละ 500 คน  
และโครงการเพิ่มพิเศษปละประมาณ 160 คน  นั้น คณะวิทยาศาสตรยังตระหนักถึงความสําคัญในการ
เพิ่มบุคลากรที่สามารถนําวิธีการทางคณิตศาสตรมาประยุกตใชกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ขั้นสูงตลอดจนศาสตรแขนงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันไดเปนอยางดี ซึ่งคณิตศาสตรประยุกตเปนศาสตร           
แขนงหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเหลานั้น 
  ในการนี้คณะกรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตรในการประชุมคร้ังที่ 4/2548 เมื่อวันพุธที่ 2 
มีนาคม 2548 จึงไดจัดทํา โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษระดับปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตรประยุกต  เพื่อเพิม่โอกาสการศึกษาดานคณิตศาสตรใหนักเรียนมากขึ้นและเปนการเพิ่มทรัพยากร
บุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการนําหลักวิธีการทางคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหาตาง ๆ ในทาง
วิทยาศาสตรใหกับประเทศ ทั้งนี้ กําหนดเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป โดยกําหนดรับนักศึกษา
จํานวนปละประมาณ  20 คน   
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ  
ระดับปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
  
ระเบียบวาระที่ 4.2  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบยานพาหนะ    
   (หลักสูตรใหม)  ฉบับป พ.ศ.2548  โครงการจัดตั้งคณะออกแบบยานพาหนะ 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยโครงการจัดตั้งคณะออกแบบยานพาหนะประสงคเปดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวชิาการออกแบบยานพาหนะ (หลักสูตรใหม) ฉบบัป พ.ศ.2548 โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2548  
เปนตนไป 
  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการเปดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวชิาการออกแบบยานพาหนะ  (หลักสูตรใหม)  ฉบบัป พ.ศ.2548 โครงการจัดตั้งคณะออกแบบยานพาหนะ  
โดยใหนําขอเสนอแนะตาง ๆ  ของที่ประชมุพจิารณาดวย  เชน   
  -     ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาเพื่อเปนวชิาเลือกเสรี  

- ควรเพิ่มรายวิชาสายทางดานวิทยาศาสตรดวยซึ่งสวนใหญเปนรายวิชาทางดานศิลปะ
โดยควรคํานึงถึงความปลอดภัย ประโยชนใชสอยและความสวยงามไปพรอมกัน อีกทั้ง
ควรคํานึงถึงมลภาวะสิ่งแวดลอมดวย 

- ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ๆ โดยสงบุคลากรเขารับการอบรมทางดานการ
ออกแบบยานพาหนะโดยเฉพาะกับ Tama Art University ประเทศญี่ปุน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Tama Art 
University ประเทศญี่ปุน แลวเพื่อเปนการถายทอดองคความรู เทคโนโลยีตาง ๆ 
ใหกับผูที่สนใจตอไป 

  แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป  
   
ระเบียบวาระที่ 4.3  โครงการรับนักศึกษาพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
   สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมในลักษณะโครงการพิเศษและ 
   หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการของผูประกอบการ        
   ในลักษณะโครงการพิเศษและสาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ        
   ในลักษณะโครงการพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ          
ครั้งที่ 12/2547 วันที่ 28 ธันวาคม 2547 เห็นชอบใหคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปดสอน
โครงการรับนักศึกษาพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมในลักษณะ 
โครงการพิเศษและตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการ
พิเศษครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2548 เห็นชอบใหวิทยาลัยนานาชาติเปดสอนจํานวน 2 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการของผูประกอบการในลักษณะโครงการพิเศษและสาขา
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศในลักษณะโครงการพิเศษ 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชมุพจิารณาแลว  มมีตใิหความเห็นชอบโครงการรับนกัศึกษาพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมในลักษณะโครงการพิเศษและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
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สาขาการจัดการของผูประกอบการในลักษณะโครงการพิเศษและสาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  
ในลักษณะโครงการพิเศษ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
  
ระเบียบวาระที่ 4.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา   
   (หลักสูตรใหม)  ฉบับป  พ.ศ.2548  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา  (หลักสูตรใหม)  ฉบับป พ.ศ.2548 โดยกําหนดเปดสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป 
  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา (หลักสูตรใหม)  ฉบบัป พ.ศ.2548  แลวใหนาํเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
  
ระเบียบวาระที่ 4.5  หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณคาครุภัณฑปงบประมาณ พ.ศ.2549 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548 เห็นชอบกรอบวงเงิน
คําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 (เบื้องตน)  จํานวน 1,742.169  ลานบาท  โดยจําแนก
เปนงบประมาณคาครุภัณฑจาํนวน  494.338  ลานบาท นั้น ปรากฏวา วงเงินคําของบประมาณคาครุภัณฑ        
สูงกวางบประมาณที่เปนไปไดที่จะไดรับจัดสรรซึ่งสํานักงบประมาณไดแจงเปนการภายในใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาปรับลดคําของบประมาณคาครุภัณฑปงบประมาณ พ.ศ.2549 ใหสอดคลองกับความจําเปนที่แทจริง
และกําลังเงินของประเทศ  ดังนั้น  ที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2549  ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑการจัดสรร
งบประมาณคาครุภัณฑปงบประมาณ พ.ศ.2549 ดังนี้ 
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เกณฑการจัดสรร หลักการและเหตุผล 
1.ความสอดคลองกับนโยบายการจัดสรร 
   (จะกําหนดเกณฑการใหคะแนนภายหลังเมื่อมี 
   นโยบายการจัดสรรงบประมาณที่ ครม. เห็นชอบแลว 

        รัฐบาลจะใหความสําคัญกับการดําเนินงานที่      
สอดคลองกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

2.ระยะเวลาที่อาคารกอสรางแลวเสร็จ 
•  แลวเสร็จภายในป 2548                   3  คะแนน 
•  แลวเสร็จ  1 – 3 ป                            2  คะแนน 
•  แลวเสร็จ  4  ปขึ้นไป                        1  คะแนน 
หมายเหตุ      คณะวิชา/หนวยงานที่ไมมีอาคาร   
 ส่ิงกอสรางจะไมไดคะแนนในขอนี้ 

       สํานักงบประมาณคํานึงถึงการใชประโยชนจาก
อาคารที่จัดสรรให  ดังนั้น  อาคารที่ เพิ่ งกอสราง    
แลวเสร็จมีความจําเปนตองไดรับครุภัณฑเพื่อใหอาคาร
นั้นสามารถเปดใหบริการแกนักศึกษาไดตามแผนของ    
คณะวิชา/หนวยงาน 

3.การใชทรัพยากรรวมกัน 
•  ใชประโยชนรวมกัน                         3  คะแนน 
•  ระหวางหนวยงาน                           2  คะแนน 
•  เฉพาะหนวยงาน                             1  คะแนน 

        เพื่อใหเปนการใชครุภัณฑเปนไปอยางคุมคาและ
เปนประโยชนตอสวนรวมมากที่สุดตามนโยบายของ
รัฐบาล 

4.สัดสวน นศ. เทียบกับ นศ.ทั้งหมด (ระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติ) 
•  มากกวารอยละ 10.00                    3  คะแนน 
•  รอยละ 5.01 – 10.00                      2  คะแนน 
•  ต่ํากวารอยละ 5.01                        1  คะแนน 
หมายเหตุ  คณะวิชา/หนวยงานที่ไมมีจํานวน นศ.   
จะไมไดคะแนนในขอนี้ 

         นโยบายของรัฐจัดสรรงบประมาณใหเฉพาะ       
นศ. โครงการปกติระดับปริญญาตรีเทานั้น 

5.ประเภทของหลักสูตรที่เปดสอน (โครงการปกติ/
พิเศษ) 
•  ปกติ                                             3  คะแนน 
•  ปกติ/พิเศษ                                   2  คะแนน 
•  พิเศษ                                           1  คะแนน 
หมายเหตุ  คณะวิชา/หนวยงานที่ไมมีจํานวน นศ.  
จะไมไดคะแนนในขอนี้ 

           คณะวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรปกติมีโอกาสที่      
จะไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณมากกวาคณะ
วิชาที่เปดสอนในหลักสูตรโครงการพิเศษ ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลและมี
นโยบายใหคณะวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรโครงการ
พิเศษพึ่งพาตนเอง 

6.  สัดสวนงบประมาณคาครุภัณฑที่เคยไดรับ
จัดสรรเทียบกับราคาคากอสราง 
•  นอยกวารอยละ  15                      3  คะแนน 
•  รอยละ 15 - 30                             2  คะแนน 
•  นอยกวารอยละ  30                      1  คะแนน 
หมายเหตุ     คณะวิชา/หนวยงานที่ไมมีอาคาร   
 ส่ิงกอสรางจะไมไดคะแนนในขอนี้ 

ความจําเปนในการจัดหาครุภัณฑควรมีความสัมพันธ
กับราคาคากอสรางของอาคาร 
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เกณฑการจัดสรร หลักการและเหตุผล 

7. สัดสวนครุภัณฑที่เคยไดรับจัดสรร  ยอนหลัง  
3 ป 
•  ต่ํากวารอยละ 6.01                       3  คะแนน 
•  รอยละ 6.01 – 12.00                    2  คะแนน 
•  มากกวารอยละ 12.00                   1  คะแนน 

        เปนการกําหนดสัดสวนครุภัณฑที่คณะวิชา/
หนวยงานเคยไดรับจัดสรรเทียบกับงบประมาณคา
ครุภัณฑที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรยอนหลัง 3 ป ทั้งนี้
เพื่อเปนการกระจายงบประมาณคาครุภัณฑใหกับคณะ
วิชา/หนวยงานอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

8. ภารกิจในการสงมอบผลผลิต 
•  ภารกิจหลัก                                   3  คะแนน 
•  ภารกิจรอง                                    2  คะแนน 
•  ภารกิจสนับสนุน                           1  คะแนน 

       เปนไปตามหลักการทางงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตร  ซึ่งกําหนดลําดับความสําคัญ
ตามภารกิจในการสงมอบผลผลิต 
  1.  ภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน 
  2.  ภารกิจรองในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
  3.  ภารกิจสนับสนุนในการบริหารจัดการทั่วไป 

9. จํานวน นศ. เต็มเวลา  (FTES) 
•  มากกวา 1,090.00                        3  คะแนน 
•  ระหวาง  545.00 – 1,090.00         2  คะแนน 
•  นอยกวา  545.00                          1  คะแนน 
หมายเหตุ    คณะวิชา/หนวยงานที่ไมมีจํานวน นศ. 
จะไมไดคะแนนในขอนี้ 
 

        การนําจํานวนนักศึกษา เต็มเวลา  (FTES)  มาเปน
เกณฑในการจัดสรรครุภัณฑเนื่องจากคํานึงถึงภาระงาน
ที่คณะวิชาตองใหบริการจัดการเรียนการสอนใหกับ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนโดยคณะวิชาที่มีจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลามากจะมีโอกาสไดรับจัดสรรครุภัณฑ
มากขึ้นดวยเชนกัน 

 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในหลักเกณฑการจัดสรร
งบประมาณคาครุภัณฑปงบประมาณ พ.ศ.2549 และเพื่อใหขอมูลครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้นที่ประชุมมอบหมาย 
ใหคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2549 นาํขอเสนอแนะตาง ๆ ของ
ที่ประชมุไปพจิารณาดังตอไปนี้ 
  -     ควรจะเพิม่เกณฑการจัดสรรโดยคํานึงถึงประเภทของครุภณัฑโดยแบงเปน 
  1.  ครุภัณฑประจาํอาคาร 
  2.  ครุภัณฑเพื่อการศึกษา 
  -  สําหรับโครงการ/กิจกรรมท่ีนักศึกษาไดจัดทําที่เปนการเกื้อหนุนตอสังคม/รับผิดชอบตอ
สังคมควรจะนําไปเปนเกณฑการจัดสรรดวยหรือไม 
  -    พิจารณาความซ้ําซอนในเกณฑการจัดสรรในขอ 4  และขอ 9 
  -    ควรคํานึงและใหสัดสวนการใหคะแนน/ความสําคัญตอหนวยงานในกาํกับของมหาวิทยาลัยดวย 
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  -  เกณฑขอ 2 สําหรับอาคารกอสรางไดระบุเฉพาะแลวเสร็จภายในป 2548 สวนอาคาร  
กอสรางแลวเสร็จกอนป  2548  แตไมไดรับครุภัณฑประจาํอาคารจะมีเกณฑการจัดสรรอยางไร 
  แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป 
  
ระเบียบวาระที่ 4.6  รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายนอก  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกเมื่อวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ 
2547  และไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  (องคกรมหาชน) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2548 นั้น 
  ในการนี้ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการรวบรวมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อประกอบการพิจารณาซึ่งประกอบดวย  
  1.  ความคิดเห็นจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร      
ตอผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  2.   ความคิดเห็นจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากรตอการ
ดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
  
ระเบียบวาระที่ 4.7  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการประเมิน 
   บุคคลผูดํารงตําแหนงบริหาร 
 
สรุปเรื่อง 
  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548            
ไดพิจารณาเรื่อง หลักเกณฑการประเมินผูบริหาร แลวมีมติ ใหมหาวิทยาลัยนํากลับไปพิจารณาอีกครั้ง         
โดยมีขอเสนอแนะตาง ๆ ใหมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณา นั้น 
  บัดนี้  คณะทํางานในการจัดทําหลักเกณฑการประเมินผูบริหารไดประชุมพิจารณาจัดทํา 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนงบริหาร 
เพื่อเสนอที่ประชุมพจิารณา 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนงบริหาร โดยใหปรับแกไขในขอ 5 (ใหม)  
ดังนี้   
  “ขอ 5 ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประมวลและสรุปความเห็นรวมทั้ง
ขอเสนอแนะเพื่อใหการประมวลเปนการกอใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงตัวเองเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 
  ใหคณะกรรมการสงเฉพาะรายงานการประมวลใหแกผูรับการประเมินดวย” 
  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.8  ขอความอนุเคราะหงบประมาณสนับสนนุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและ 
   ตอนรบันักศึกษาใหม  ปการศึกษา  2548 
 
สรุปเรื่อง 
  จากการประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาและผูแทนคณะกรรมการ 
บริหารสโมสรนักศึกษาในการสัมมนาผูนําองคกรนักศึกษาระหวางวันที่ 18 – 20 เมษายน 2548  ณ    
วังสิงหรีสอรท  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  ที่ประชุมไดพิจารณาโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและตอนรับ
นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2548 แลวมีมติ ใหขอความอนุเคราะหงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิชาเพื่อ
สมทบจายเปนคาอาหารและน้ําดื่มใหนักศึกษาใหมคนละ 30.- บาท (สามสิบบาทถวน) 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหคณะวิชาสนับสนุนงบประมาณโครงการปฐมนิเทศ  
นักศึกษาและตอนรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2548 เพื่อสมทบจายเปนคาอาหารและน้ําดื่มใหนักศึกษาใหม       
คนละ 30.- บาท  (สามสิบบาทถวน) 
  
ระเบียบวาระที่ 4.9  การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒผิูสมควรไดรบัตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ  
   (วาระลับ) 
 
ปดประชุมเวลา  13.25  น. 
 
 
 
 
          (นางสาวศุภาวรรณ   ถาวรล้ําเลิศ) 
                  ผูจดรายงานการประชุม 



                                                                      13

 
 

รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  (วาระลับ) 
ครั้งที่  9/2548 

วันอังคารที่  10  พฤษภาคม  2548 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

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

ระเบียบวาระที่ 4.9   การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิผูสมควรไดรับตาํแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีความประสงคจะเสนอชื่อศาสตราจารยอรศิริ  ปาณินท          
เปนผูทรงคุณวุฒิผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัย   
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ  ที่ประชุมไดพจิารณาการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ 
ตามขอ 4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ           
พ.ศ.2531 แลวเห็นชอบใหเสนอชื่อ ศาสตราจารยอรศิริ ปาณินท เปนผูทรงคุณวุฒิผูสมควรไดรับตําแหนง
ศาสตราจารยเกียรติคุณในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาเปนเรื่องลับตอไป 
 
 
 
 
 
       (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย   ชินะตังกูร) 
                   ผูจดรายงานการประชมุ  


