
                    รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                       ครั้งที่  1/2549 
                           วันอังคารที่  10  มกราคม  2549 
    ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

 
ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานที่ประชุม 

   2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

   3.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ    

   4.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

   5.  อ.สกุล   บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา         

   6.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

   7.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม         

   8.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร 

  9.  อ.ปญญา   วจิินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ      

 10.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 11.  อ.ณัฐวฒุ ิ ปรียวนิตย   รองคณบดีฝายวิชาการ 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 12.  อ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

 13.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร     

 14.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

 15.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 16.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร                      

 17.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

      และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 18.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 19.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 20.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 21.  อ.ปญจพล  เหลาพูนพัฒน  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ 

 22.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   

 23.  อ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร      

 24.  อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    

 25.  รศ.วิโชค   มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป  
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ผูไมมาประชมุ 
  1.  รศ.ดร.วิวัฒนชัย   อัตถากร  อธิการบด ี            ติดราชการ 

  2.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา                 ติดราชการ 

     และภูมิปญญาทองถิ่น 

  3.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี            ติดราชการ 

  4.  ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร          ติดราชการ 

  5.  รศ.ดร.วิชยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ติดราชการ 

  6.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกลุ  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ          ติดราชการ 

  7.  รศ.ดร.จิราวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย           ไปราชการตางประเทศ 

  8.   ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  ประธานสภาคณาจารย           ไปราชการตางประเทศ 

 
เปดประชุมเวลา  12.00  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  25/2548 
   เมื่อวันอังคารที่  20 ธันวาคม  2548 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่ 25/2548  เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม  2548 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหแกไขรายงานการประชมุ ดังนี้ 

  หนา 9  วาระที่ 4.5  มติที่ประชมุตั้งแตยอหนาที่ 2 3  และ 4  ใหตัดออก 

  หนา 11  วาระที่ 4.8  มติที่ประชุมบรรทัดที่ 15 ขอ 7.4  ใหตัดขอความ  “ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ

ในการสอนและผลิตบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะโครงการพิเศษให”  ออก  และใหเพิ่มคําวา ณ หนา

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

  หนา 11  วาระที่  4.9  สรุปเรื่องบรรทัดที ่ 9  ใหเพิ่มขอความตอไปน้ีในตอนทาย   “ตามรายละเอียด

ในเอกสารแนบทายรายงานการประชุม” 

  หนา  14  วาระที่ 4.12 มติที่ประชุม บรรทัดที่ 5 ลําดับที่ 3. ใหปรับรายชื่อกรรมการจาก               

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อวยพร  อภิรักษอรามวง  เปน  รองศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์ 

  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว   
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548  

ดังนี้ 

1. คณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชาตอไปน้ี 

 -  รายวิชา 080  125  Basic  Aesthetics  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

 -  รายวิชา 361  103  Interior  Design  II  ของนักศึกษาจํานวน  1 ราย 

 -  รายวิชา 362  231  Computer  in  Visualization  ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 

 -  รายวิชา 080  177  English  I  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย (แกไขรายวิชาที่ขอแกไข

ผลการศึกษา จาก  080  178  English  II  เปน  080  177  English I) 

 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลปในการประชุมเมื่อ

วันที่ 1 ธันวาคม 2548 

2. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแกไขคาระดับผลการศึกษา                

ภาคการศึกษาตน   ปการศึกษา 2548  ในรายวิชา  611  402  Material Design ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย             

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

คณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรแลเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 

  3.  คณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา  ภาคการศึกษาตน                  

ปการศึกษา 2548  ในรายวิชา 761  219  การจัดการดําเนินงาน  ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย  ซึ่งไดผาน                

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการในการประชุมครั้งที่ 18/2548 เมื่อวันที่ 8 

ธันวาคม 2548  

  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ   
  
ระเบียบวาระที่  2.2  นักศึกษาทําชือ่เสียงใหมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวย  นายวุฒิศักดิ์   ดิษริยะกุล  นักศึกษาชั้นปที่ 3  ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ  เปนตัวแทน        

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ในการนําผลงานสงเขาประกวดออกแบบบรรจุภัณฑไทย  (Thai  Star  Packaging  
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Award 2005) ซึ่งจัดโดย สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548  

ซึ่งผลงานดังกลาวเขารวมการประกวดในระดับภูมิภาคเอเชีย  (Asia  Star  Packaging  Award  2005)  

  บัดนี้  การแขงขันดังกลาวไดเสร็จส้ินแลว  โดย นายวุฒิศักดิ์  ดิษริยะกุล  นักศึกษาชั้นปที่ 3  

ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ  คณะมัณฑนศิลป  ไดรับรางวัลยอดเยี่ยม  (Thai Star) ในประเภทบรรจุภัณฑ

ตนแบบสําหรับผลิตภัณฑศิลปะประดิษฐของที่ระลึกเพื่อการทองเที่ยว   Student  Category  โดยวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2548  ไดมีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลอยางเปนทางการ  ณ โรงแรมตะวันนารามาดา                 

จากประธาน  APF (Asia  Packaging  Federation)   ซึ่งสรางชื่อเสียงใหแกสถาบันในระดับนานาชาติเปนอยางยิ่ง  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชมุรับทราบ และใหมหาวิทยาลัยศิลปากรมีหนังสือชมเชยนักศึกษาไปยังคณะมณัฑนศิลป   

แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 

  
ระเบียบวาระที่  2.3  รายงานผลการดําเนินงานโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ปการศกึษา 

2547/2548 
 
สรุปเรื่อง 
  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายงานผลการดําเนินงานโครงการพิเศษระดับบัณฑติศึกษา  ปการศึกษา 

2547/2548  ซึ่งที่ประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ คร้ังที่ 10/2548  

วันที่ 6 ธันวาคม 2548  ใหความเห็นชอบแลว  

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 2.4 งานประกวดถายรูปพระราชวังสนามจันทรและงานวนัเด็กแหงชาต ิ
 
สรุปเรื่อง  
  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร แจงวามหาวิทยาลัยศิลปากรไดรวมกับสํานักพระราชวัง

จัดงานประกวดถายรูปพระราชวังสนามจันทร  โดยในปนี้งานจะจัดขึ้นในวันที่ 14 – 15 มกราคม 2549 อีกทั้ง           

ตรงกับวันเด็กแหงชาติ  วันเสารที่ 14 มกราคม 2549   เพื่อเปนการรําลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหสรางพระราชวังสนามจันทรขึ้น และเพื่อเปนการเฉลิม

ฉลองครบรอบ 100 ป  ในป พ.ศ.2550  ของพระราชวังสนามจันทรดวย  ในวันดังกลาวมหาวิทยาลัยศิลปากร

รวมกับพระราชวังสนามจันทรไดจัดกิจกรรมวันเด็กซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลากหลายพรอมของรางวัลแจก

มากมาย  
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  ทั้งนี้ สํานักพระราชวังไดหารือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาในปนี้จะขอความรวมมือให           

คณะวิชาตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของสงกิจกรรมเขารวมในงาน โดยมีบางคณะวชิาไดแจงกิจกรรมที่จะจดัแลว ซึ่ง 

บางคณะวิชาสามารถสงกิจกรรมเขารวมทั้งสองวัน สวนกิจกรรมที่พระราชวังสนามจันทรจัดใหมีแสดงเปนละคร

รอง  เร่ือง  “วิวาหพระสมุทร”   ซึ่งเปนบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ณ พระที่นั่ง

สามัคคีมุขมาตย  เปดแสดงวันเสารกับวันอาทิตย   เวลา 13.30 น. โดย 3 เดือนแรกเปดใหชมการแสดงโดยไม        

คิดคาธรรมเนียม  เปดใหบริการแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศพรอมท้ังประชาชนทั่วไปไดเขาชม

โดยไมเวนวันหยุดราชการตั้งแตเวลา 09.00 – 16.00 น. อีกทั้งยังมีบริการใหนักศึกษาวาดรูปนักทองเที่ยวใน

บริเวณพระราชวังสนามจันทรโดยใหคิดอัตราคาบริการ 

  การรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสํานักพระราชวังที่จัดกิจกรรมในวันดังกลาวเพื่อ

ตองการเผยแพรใหพระราชวังสนามจันทรเปนที่รูจักมากขึ้น 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ   
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ    
 
ระเบียบวาระที่ 2.5 รานรมฟา  เปดใหบริการ  
 
สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร  แจงวาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  เปดใหบริการ

รานรมฟา  วันจันทร – วันศุกร  เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ บริเวณรานอาหารรมจัน  จุดประสงคเพื่อเปน            

“ศูนยสงเสริมและจําหนายผลิตภัณฑมหาวิทยาลัยศิลปากรและชุมชน”  และสนับสนุนผลงานดานวิชาการภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากรและพัฒนาทุนทางสังคมและภูมิปญญาจากชุมชนของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนการสงเสริม 

โอกาสและสรางรายไดแกเจาของผลิตภัณฑ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรรับฝากจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ  

ที่ทําขึ้นโดยนักศึกษา  คณาจารย  บุคลากร  หรือคนในชุมชนภายในจังหวัดนครปฐม  เชน  ผลงานภาพเขียน

ของนักศึกษา  ผาทอ  เครื่องปนดินเผา  ฯลฯ   

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมม ี
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1       การพนสภาพของนักศึกษาคณะอักษรศาสตร 
             
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ นายณัฐธชัย  พุมฉัตร นักศึกษาคณะอักษรศาสตร  รหัส 0544089  วิชา 449104 

Thai  Civilization 3 หนวยกิต  มีการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนและผลการศึกษาของนักศึกษาดังนี้ 

  - วันที่ 10 มิถุนายน 2545  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเปน  Audit 

  - วันที่ 30 กันยายน 2545  คณะอักษรศาสตรสงบันทึกขอความถึงรองอธิการบดี            

ฝายวิชาการขออนุมัติเปล่ียนแปลงการลงทะเบียนจาก  Audit  เปน  Credit   

  -  วันที่ 8 ตุลาคม 2545  คณะอักษรศาสตร  สงบันทึกขอความถึงรองผูอาํนวยการกองบริการ

การศึกษา 

  เนื่องจากเจาหนาที่เกิดความไมเขาใจในระบบประมวลผลอยางชัดเจน  และโปรแกรมการทํางาน

ยังมีจุดที่ไมรัดกุมอยูยังไมสามารถตรวจสอบไดทุกเงื่อนไขจึงทําใหเกิดความผิดพลาดในครั้งนี้ขึ้น 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2       รายงานผลการไปปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  ครั้งที ่ 2                                   

  ของผูชวยศาสตราจารยวีรฉัตร  วรรณด ี คณะอักษรศาสตร         
 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ 780/2548 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 อนุมัติให            

ผูชวยศาสตราจารยวีรฉัตร   วรรณดี   ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อทําวิจัย   เรื่อง                  

“การวิเคราะหหนังสือไวยากรณไทยสมัยกอนการเผยแพรการศึกษาวิชาภาษาศาสตรในประเทศไทย”  โดยมี

กําหนดระยะเวลา 1 ป  ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2548  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549  นั้น 

  บัดนี้  ผูชวยศาสตราจารยวีรฉัตร  วรรณดี  ไดสงรายงานผลงานความกาวหนาของการไป

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ คร้ังที่ 2 (ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548)              

ซึ่งที่ประชมุคณะกรรมการประจําคณะฯ  คร้ังที่ 21/2548 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ไดรับทราบผลการไป  

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่  2  แลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู

ทางวชิาการครั้งที่  2  ของผูชวยศาสตราจารยวีรฉัตร  วรรณด ี  คณะอักษรศาสตร   
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ระเบียบวาระที่ 4.3       รายงานผลการไปปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 
   ของรองศาสตราจารยอนนัตชัย  เลาหะพันธุ  คณะอกัษรศาสตร  

           
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่  280/2548 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 อนุมัติให                

รองศาสตราจารยอนันตชัย  เลาหะพันธุ  ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเรียบเรียงตํารา          

เร่ือง  “ประวัติศาสตรออสเตรเลียสมัยอาณานิคม  ค.ศ.1788-1901” มีกําหนดระยะเวลา 1ป  ตั้งแตวันที่ 1 

มิถุนายน 2548  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549  นั้น 

  บัดนี้  รองศาสตราจารยอนันตชัย  เลาหะพันธุ  ไดสงรายงานผลงานความกาวหนาของการไป

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 (ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548)             

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  ครั้งที่ 21/2548 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ไดรับทราบผลการไป

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  ครั้งที่ 2 แลว  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู               

ทางวิชาการครั้งที่ 2  ของรองศาสตราจารยอนันตชัย  เลาหะพันธุ  คณะอักษรศาสตร  

 
 ระเบียบวาระที่ 4.4       รายงานผลการไปปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  ครั้งที ่2 
    ของผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ  ผิวนิ่ม  คณะโบราณคด ี
             
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ  ผิวนิ่ม  สังกัดภาควิชามานุษยวิทยา  คณะโบราณคดี     

ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเขียนตํารา  เรื่อง  “การทองเที่ยวกับสังคมและ

วัฒนธรรมพื้นเมือง”  มีกําหนด 1 ป  (ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549) นั้น 

  บัดนี้  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ  ผิวนิ่ม  ไดสงรายงานผลงานความกาวหนาของการ ไป

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 16/2548           

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548  ไดรับทราบผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  ครั้งที่ 2 แลว  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู                

ทางวิชาการครั้งที่ 2  ของผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ  ผิวนิ่ม  คณะโบราณคดี 
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ระเบียบวาระที่ 4.5       รายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ขอ  6 

                                 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดประกาศใชระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  กําหนดใหสวนราชการนํามาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม

ระเบียบฯ ไปเปนแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสวนราชการ  โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมี

คําส่ังที่ 236/2545 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2545 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อศึกษาและวางแนวทาง            

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  และคําส่ังที่ 837/2545 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2545 แตงตั้ง

คณะทํางานจัดทําระบบการควบคุมภายในขึ้น   ซึ่งคณะกรรมการและคณะทํางานไดดําเนินงานจนบรรลุผลสําเร็จ

ลุลวงเรียบรอยแลว  ในการดําเนินงานที่ผานมา ปงบประมาณ พ.ศ.2546 และ 2547 คณะและหนวยงานไดให

ความรวมมือในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายในจัดทําแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน  ตลอดจนรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

และมหาวิทยาลัยไดประมวลในภาพรวมนําเสนอคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดินไปเรียบรอยแลวสําหรับ          

การรายงานผลประเมินของระบบการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 คณะทํางานและหนวยงาน

ไดประเมินผลการควบคุมภายใน  จัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตลอดจนรายงานผลการติดตามการ

ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในระดับหนวยงานยอยใหมหาวิทยาลัยแลว  และมหาวิทยาลัย         

ไดจัดทํารายงานการควบคุมภายในโดยรวมในระดับองคกร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548  โดยไดรวบรวมจาก

รายงานของคณะและหนวยงาน  และจัดทําเปนรายงานตามแบบ ปอ.1  แบบ ปอ.2  แบบ ปอ.3  และ แบบ

ติดตาม ปอ.3                

  นอกจากนี้เพื่อเปนการเตรียมการในการจัดทํารายงานการควบคุมภายในในครั้งตอไป  และ

สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์  นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาในการบริหารจัดการรวมทั้ง

นําไปใชเปนประโยชนในการบริหารความเสี่ยงได  จึงเห็นสมควรดังนี้ 

   1.  แตงตั้งรองอธิการบดี 1 คน  ทําหนาที่เจาหนาที่ระดับอาวุโส  เปนผูรับผิดชอบและ

อํานวยการเกี่ยวกับการประเมินผลโดยรวมในระดับองคกร 

   2.  แตงตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด  เพื่อทําหนาที่พิจารณาการประเมินผลการควบคุม

ภายในในภาพรวมขององคกร  การปรับปรุงการควบคุมภายในและการรายงานโดยรวมขององคกร  รวมทั้งการ

พิจารณานําผลการประเมินไปใชในการบริหารความเสี่ยง 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี้  

  1. เห็นชอบรายงานการควบคุมภายในในระดับองคกร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2548 ตาม

แบบ ปอ.1  แบบ ปอ.2  แบบ ปอ.3  และแบบติดตาม ปอ.3 

  2.  ใหแตงตั้งรองอธิการบดีฝายบริหาร  ทาํหนาที่เจาหนาที่ระดับอาวุโสของมหาวิทยาลัยศลิปากร  
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   3. ใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประกอบดวย 

   1.  รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธานกรรมการ 

   2.  รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร   กรรมการ 

   3.  รองอธิการบดี  เพชรบุรี     กรรมการ 

   4.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 

   5.  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 

   6.  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    กรรมการ 

   7.  ผูอํานวยการกองกลาง     เลขานุการ 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6       การลงนามความรวมมือกับ  Seoul  National  University  of  Technology  
          
สรุปเรื่อง 
  ตามที่  คณบดีคณะมัณฑนศิลป  พรอมดวยอาจารยสืบพงศ   เผาไทย หัวหนาภาควิชาเครื่อง

เคลือบดินเผาไดนําคณะผูแทนของ  Seoul  National  University  of  Technology  ซึ่งประกอบดวย  Prof. 

Dr.Park  Sun-Woo, Dean of Laboratory Center,  Prof.  NamSook  Chang  และ  Prof. Park  Byoung  Kwon   

เขาพบทานอธิการบดี   เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน  2548  เพื่อนําเสนอและหารือความรวมมือระหวาง                  

สองสถาบันในดานเครื่องปนดินเผา  ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ  ที่สามารถพัฒนาความรวมมือได  ซึ่งตอมาไดมีการ

ดําเนินการสงรางขอตกลงความรวมมือเพื่อพิจารณา ฝาย  Seoul  National  University of Technology (SNUT)  

ไดเห็นชอบรางความรวมมือแลว  และ  President  Dr.Jin  Sik Yoon  ไดสงหนังสือลงวันที่ 13 ธันวาคม 2548  

เรียนเชิญทานอธิการบดีอยางเปนทางการใหเยือนมหาวิทยาลัยประเทศเกาหลี  เพื่อหาลูทางพัฒนาโครงการความ

รวมมือโดยมีประเด็นพิจารณา/ความเห็นดังนี้ 

  1. ดานการลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรและ  Seoul  National  

University of Technology  เห็นสมควรใหพิจารณารางบันทึกขอตกลงความรวมมือ  (MOU) หากที่ประชุม

เห็นชอบรางดังกลาวจะไดดําเนินการประสานงานดานการเดินทางของคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร              

ไปลงนามความรวมมือที่ประเทศเกาหลีตอไป 

  2.  ดานการเดินทางของคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอใหที่ประชุมพิจารณา            

และแจงความจํานงการรวมเดินทางไปกับอธิการบดี  พรอมใหขอมูลกิจกรรมที่จะทาํความรวมมืออยาง               

เปนรูปธรรมกับ  Seoul  National  University  of  Technology  ในโอกาสตอไป  เพื่อฝายวิเทศสัมพันธจะได

ดําเนินการเตรียมจัดทํารายชื่อตัวแทนจากหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่มีความประสงคเขารวมหารือกับ            

ผูบริหารของ SNUT ในสาขาที่กําหนด  ทั้งนี้  คาใชจาย/คาเดินทางไปประเทศเกาหลีนั้น  จะอยูในความ                

รับผิดชอบของหนวยงานที่รวมเดินทาง 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการลงนามความรวมมือกับ  Seoul  National  

University of Technology และใหคณะวิชาที่สนใจเขารวมหารือกบัผูบริหารของ SNUT สงรายชื่อตัวแทนไปยัง     

ฝายวิเทศสมัพนัธ โดยคาใชจาย/คาเดินทางไปประเทศเกาหลนีั้นใหอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานที่รวมเดินทาง 

  
ระเบียบวาระที่ 4.7       ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                 

  ในลักษณะโครงการพิเศษ  
           
สรุปเรื่อง 
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวชิาหลักสูตร

และการสอน ฉบับป พ.ศ.2549 ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยกาํหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน              

ปการศึกษา 2549  เปนตนไป  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ฉบับป พ.ศ.2549  ในลักษณะโครงการพิเศษแลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาตอไป 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ฉบับป พ.ศ.2549  ในลักษณะโครงการพิเศษแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.8       การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจดัพิธีเปดนิทรรศการศิลปนพินธ  และพิธี

  เปดหองสมุดศาสตราจารยหมอมเจาสภุทัรดิศ  ดิศกุล 
             
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดนิทรรศการศิลปนิพนธ ณ หอศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรม 

และภาพพิมพ  พรอมทั้งเปดหองสมุดศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล  ณ หอสมุดสาขา วังทาพระ

และทรงรับเชิญเสด็จฯ  ในวันที่ 7 มีนาคม 2549  เวลา 09.00 น.  ความแจงแลวนั้น 

  เพื่อใหการเตรียมการและดําเนินการจัดพิธีตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นสมควร

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดังกลาว พรอมรางคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการอาํนวยการจัดพิธีเปดนิทรรศการ 

ศิลปนิพนธ และพิธีเปดหองสมุดศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดพิธีเปดนิทรรศการศิลปนิพนธ  และ

พิธีเปดหองสมุดศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล 
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มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติเห็นชอบผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปนคณะกรรมการ

อํานวยการจัดพิธีเปดนิทรรศการศิลปนิพนธ  และพิธีเปดหองสมุดศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล  

  1.   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   ที่ปรึกษา 

  2.   อธิการบดมีหาวิทยาลัยศิลปากร   ที่ปรึกษา 

  3.   รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธานกรรมการ 

  4.   รองอธิการบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 

  5.   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 

  6.   รองอธิการบดีฝายศิลปวฒันธรรม   กรรมการ 

        (ประธานอนุกรรมการฝายประชาสมัพันธ) 

  7.   คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  กรรมการ 

  8.   ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    กรรมการ 

  9.    รองคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 

         คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

            10.    รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

         คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

            11.    รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   กรรมการ 

            12.    ผูชวยอธิการบดี   วังทาพระ    กรรมการ 

         (ประธานอนุกรรมการฝายพิธีการ สถานที่ และรักษาความปลอดภัย) 

            13.    ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา วังทาพระ  กรรมการ 

         (ประธานอนุกรรมการฝายปฏิคม) 

                    14.    ผูอํานวยการกองกลาง     กรรมการ 

            15.    เลขานุการคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 

            16.    เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง    กรรมการ 

            17.    หัวหนาหอสมุดสาขา  วังทาพระ   กรรมการ 

            18.    นางนภัสนันท  อินทรโพธิ์    กรรมการและเลขานุการ 

                        19.    นางอารยา  เลิศกิจอนนัต    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

            20.    นางสาวมลฤดี  ประชมุ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ปดประชุมเวลา  12.50  น. 
      

 

              (นางสาวอัญชลี   มีอิสสระ)                           

                ผูจดรายงานการประชุม 
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