
             รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                   ครั้งที่ 14/2549 
                       วันอังคารที่  18 กรกฎาคม  2549 
    ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

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

   2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ    

   3.   อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา             

     และภูมิปญญาทองถิ่น  

   4.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี 

   5.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   รองอธิการบดีฝายบริหารและรักษาราชการแทน 

     ผูอํานวยการหอศิลป               

   6.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

   7.  อ.สกุล  บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  

   8.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

   9.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร 

 10.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ      

 11.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 12.  อ.บัญชา  ชุมเกษร   รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 13.  อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน  คณบดีคณะมณัฑนศิลป               

 14.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร      

 15.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

 16.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

 17.  อ.ดร.วิเชยีร  ลีลาสงาลักษณ  รองคณบดีฝายบริหาร 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 18.  ผศ.ดร.พทิยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 19.  อ.ธนาทร   เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร    

 20.  รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 21.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ              

 22.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 23. อ.ปญจพล  เหลาพูนพัฒน  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายบริหาร  

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ

 24.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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 25.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    

 26.  รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบตุร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา              

 27.  ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  ประธานสภาคณาจารย   

   

ผูไมมาประชมุ 
   1.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา            ติดราชการ 

   2.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม             ติดราชการ 

   3.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร                  ติดราชการ 

   4.  ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร             ไปราชการตางประเทศ 

   5.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ             ติดราชการ 
  
เปดประชุมเวลา  11.10  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
    
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  13/2549 
   เมื่อวันอังคารที่  27 มิถุนายน  2549 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่  13/2549  เมื่อวันอังคารที่  27 มิถุนายน  2549 
  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้ 

  หนา 13 ชื่อเร่ืองระเบียบวาระที่ 4.6 ใหปรับใหมเปนดังนี้ 

  “ระเบียบวาระที่  4.6  การปรับคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียม 

นําเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย” 

  หนา 14 บรรทัดที่ 11 ใหตัดขอความดังตอไปนี้ “คณะมัณฑนศิลป 2,000 บาท”  ออก 

  หนา 14 บรรทัดที่ 12 ใหปรับขอความเปน  “คณะมัณฑนศิลป 7,000 บาท” 

  หนา 17  บรรทัดที่ 4  ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนยอหนาสุดทาย 

  “ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีหลายหลักสูตรที่ยังไมไดรับทราบเกี่ยวกับการตอบรับการรับรองหลักสูตร

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจของวิทยาลัยนานาชาติ ที่ประชุม 

จึงมอบหมายใหกองบริการการศึกษาซึ่งรับผิดชอบเรื่องหลักสูตรติดตามผลจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและใหประสานงานกับกองกลางเพื่อดําเนินการตอไป” 

  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่ 2.1  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 

2548 ดังนี้ 

  1.  คณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 518  492 การศึกษา

รายบุคคลของนักศึกษาจํานวน  1  ราย  ซึ่ ง ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา               

คณะวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 9/2549  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจํา               

คณะวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 9/2549  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 

  2.  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาใน

รายวิชา 611  463  Quality  Management  Systems for Chemical  Process  Industries  กลุมที่ 1 ของ

นักศึกษาจํานวน 1 ราย  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 

  3.  คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 461  302  School  

Administration Observation  2(1-2-3)  ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549  

  4.  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 

214  102  Thai  Art  II  A  และรายวิชา  214  175  Thai Art  Study  II  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผาน 

ความเห็นชอบโดยการเวียนขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรมประติมากรรม         

และภาพพิมพ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 

  5.  คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 450 103   Art  and  

Creativity  ของนักศึกษาจํานวน 4 ราย  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ               

อักษรศาสตร  ในการประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549 

  6. คณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 763  292                 

งานภาคสนาม  2  ของนักศึกษาจํานวน 62 ราย  จากคา  I   เปนคา  S  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก   

คณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 

  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว  

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2.2  ศูนยคอมพิวเตอรขอสงบันทึกความรวมมือโครงการจดัตั้งศูนยกลางการพัฒนา
   เทคโนโลยีกริดแหงชาต ิ  Thai  National  Grid  Project 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจให ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการ

ศูนยคอมพิวเตอร  เปนผูมีอํานาจลงนามในบันทึกความรวมมือโครงการจัดตั้งศูนยกลางการพัฒนาเทคโนโลยี             

กริดแหงชาติ   Thai  National  Grid  Project  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2549 ณ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร นั้น 

  บัดนี้ไดมีการลงนามในบันทึกความรวมมือดังกลาวแลว  ดังนั้น  ศูนยคอมพิวเตอรจึงขอสงบันทึก

ความรวมมือโครงการจัดตั้งศูนยกลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแหงชาติ  Thai  National  Grid  Project  มาเพื่อทราบ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2.3  ผลการคัดเลือกสถาบันอดุมศึกษาเปนสมาชิกของเครือขายมหาวิทยาลัย 
   อาเซียน 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุมศกึษาไดมีหนังสือ ที่ ศธ 0507/ว 299 ลงวันที่ 24 กมุภาพันธ 

2549 เพื่อเชิญชวนใหมหาวิทยาลัย/สถาบันแจงความประสงคเพื่อสมัครเปนสมาชิกของเครือขายมหาวิทยาลยั

อาเซียน นั้น 

  บัดนี้  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือที่ ศธ 0507/ว 781 ลงวันที่ 30 

พฤษภาคม 2549 แจงผลการคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสมัครเปนสมาชิกของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน   

ในนามประเทศไทยตามลําดับดังนี้ 

  ลําดับ 1. มหาวทิยาลัยมหิดล 

  ลําดับ 2. มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

  ลําดับ 3. มหาวทิยาลัยขอนแกน 

  ลําดับ 4. มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2.4  กําหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี                          
   เสด็จพระราชดําเนนิทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวย  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช รองอธิการบดี  เพชรบุรี  ไดแจงความคืบหนาของกําหนดการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัด 

ราชบุรี เพชรบรีุและประจวบคีรีขันธ ชวงระหวางวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2549 โดยในวันพฤหัสบดีที่ 27 

กรกฎาคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินฯ ถึงโครงการพัฒนา         

อางเก็บน้ําหนองจิกเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในเวลา 14.10 น. ซึ่งหาก

คณะวชิา/หนวยงานใดประสงคจะรวมรบัเสดจ็ฯ  ในวัน -  เวลา  ดังกลาวขอใหแจงความประสงคไปยังรองอธิการบด ี 

เพชรบุรี  เพือ่ทราบดวย 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดี  ฉบับป                    
   พ.ศ.2549  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป  พ.ศ.2546  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
   ฉบับป พ.ศ.2546  และวิชากลาง  ฉบับป พ.ศ.2546 คณะโบราณคด ี
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 4 หลักสูตร 

ดังนี้ 

  1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ.2549 ซึ่งจะเริ่มใชกับนักศึกษา

รุนปการศึกษา 2549 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2549 ปการศึกษา 2549  เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

  -  เปล่ียนเงื่อนไขของรายวิชา 300  225 คอมพิวเตอรสําหรับงานโบราณคดีจํานวน 3 หนวยกิต  

โดยขอยกเลิกวิชาบังคับกอน รายวิชา 080  154 คอมพิวเตอรเบื้องตน 

  2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ.2546 ซึ่งจะเริ่มใชกับ

นักศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2549  ปการศึกษา 2549 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไขคือ 

  -  ปรับเพิ่มเติมขอความรายวิชาโทเลือกของหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส เปน นักศึกษาสามารถเลือก

ศึกษาไดจากรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสและรายวิชาภาษาฝรั่งเศส  ในหมวดวิชา

กลางของคณะโบราณคดี โดยจะตองมีพื้นความรูของวิชาบังคับกอนตามที่ระบุไวและตองเลือกศึกษารายวิชาใน
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สาขาวิชาฝรั่งเศสที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4  อยางนอยจํานวน 3 หนวยกิต  โดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการหรืออาจารยผูสอน 

  3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ฉบับป พ.ศ.2546 ซึ่งจะเริ่มใชกับ

นักศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2549 ปการศึกษา 2549  เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไขคือ 

  -  ปรับเงื่อนไขการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ดังนี้  

นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษจะตองเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในคณะโบราณคดี  หรือในมหาวิทยาลัย

ศิลปากรโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต  ทั้งนี้ นักศึกษาวิชาเอก

ภาษาอังกฤษไมสามารถเลือกเรียนรายวิชากลางบังคับดานภาษาของคณะโบราณคดี 2 รายวิชา คือ รายวิชา 356  

200  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1  (English  Communication  Skills I)  และ รายวิชา  356  201  ทักษะการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 (English  Communication  Skills II)  เปนวิชาเลือกเสรีได 

  4.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชากลาง  ฉบับป พ.ศ.2546 ซึ่งจะเริ่มใชกับนักศึกษาตั้งแต

ภาคการศึกษาที่ 1/2549 ปการศึกษา 2549 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไขคือ 

  -  ยุบรวมรายวิชา 356  205  ศิลปะการถายภาพ 1  (Photography  as  Art I)  รายวิชา 356  

206  ศิลปะการถายภาพ 2 (Photography as Art  II)  และรายวิชา 356 207 คอมพิวเตอรประยุกต (Applied  

Computer)  จาก 3 รายวิชาเหลือ 2 รายวิชา เปล่ียนชื่อรายวิชาที่ยุบรวมและปรับคําอธิบายวิชา  

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 ไดพิจารณาใหความ

เห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

จํานวน 4 หลักสูตรตามที่คณะโบราณคดีเสนอ  แลวใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย

ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟสิกส  

 ฉบับป พ.ศ.2544 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส  

ฉบับป พ.ศ.2544  ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

  ขอเปดรายวิชาเลือกเพิ่มเติมในกลุมวิชาเลือกวิชาเอก  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 1 รายวิชา     

คือ รายวิชา 514  477  ฟสิกสของฮารดไดรฟและการผลิต 3 (3-0-6) 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 ไดพิจารณา             

ใหความเห็นชอบแลว 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2544 แลวใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับ           

มอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3 รองศาสตราจารย วารี เกรอต  ขอลาออกจากกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร                     
   กลุมสาขาวิทยาศาสตร 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1341/2547 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร             

กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ  กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  และกลุมสาขาวิทยาศาสตร             

โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2549 นั้น 

  ในการนี้ รองศาสตราจารย วารี เกรอต  กรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุมสาขาวิทยาศาสตร            

ไดยื่นใบลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ดังนั้น  จึงประสงคขอลาออกจากการเปนกรรมการ

กล่ันกรองหลักสูตรกลุมสาขาวิทยาศาสตรตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ดวยเชนกัน 

  พรอมนี้ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุมสาขา

ศิลปะและการออกแบบ  กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  และกลุมสาขาวิทยาศาสตร (ชุดใหม)  ในคราว

เดียวกัน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี้ 

  1.  เห็นชอบใหแตงตั้ง ผศ.ดร.ดลฤดี  ฉิมพาลี  เปนกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุมสาขา

วิทยาศาสตร  แทน  รศ.วารี เกรอต  ซึ่งประสงคขอลาออกจากการเปนกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุมสาขา

วิทยาศาสตร  เนื่องจากไดยื่นใบลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป  

       ทั้งนี้  ใหมีวาระการปฏิบัติหนาที่ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2549  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาตอไป 

  2.  สําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ           

กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  และกลุมสาขาวิทยาศาสตร  (ชุดใหม) นั้น  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ

มอบหมายใหคณะวิชาที่เกี่ยวของพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในแตละกลุมสาขาไปยัง         

รองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาภายในวันที่  31 กรกฎาคม  2549  เพื่อจะไดรวบรวมและนําเสนอ               

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.4 คณะวิทยาศาสตรขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของทีร่ะลึกใหแกผูลาออก               
   จากราชการ (เพิ่มเติม) 

 

สรุปเรื่อง 
  ดวยมีขาราชการในสังกัดคณะวิทยาศาสตร 1 ราย คือ รองศาสตราจารย  วารี เกรอต               

ภาควิชาคณิตศาสตร ขออนุญาตลาออกจากราชการในปงบประมาณ 2549  ซึ่งผูขอลาออกจากราชการรายนี้เปน

ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและสมควรไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  

วาดวยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ.2547 และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  หลักเกณฑการมอบ

เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2547 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  นางวารี เกรอต  ตําแหนง  รองศาสตราจารย ระดับ 9 เลขที่ตําแหนง 239 ภาควิชาคณิตศาสตร 

บรรจุเขารับราชการที่คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2515 ไดขออนุญาตลาออก

จากราชการ ตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 นับอายุราชการที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได 33 ป 8 เดือน 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรในการประชุมครั้งที่ 9/2549  เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2549             

ไดพิจารณาแลวเห็นวา  ขาราชการรายนี้เปนผูที่รับราชการที่คณะวิทยาศาสตรติดตอกันเปนเวลานานและไดปฏิบัติ

หนาที่ราชการมาดวยความเรียบรอย  จึงเห็นควรเสนอขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกเพื่อเปนเกียรติ

ประวัติสืบไป            

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก

ใหแกรองศาสตราจารย วารี เกรอต  ภาควิชาคณิตศาสตร ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ ซึ่งขอลาออกจาก

ราชการตั้งแตวันที่ 12  กรกฎาคม 2549 ตามที่คณะวิทยาศาสตรเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 4.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรือ่ง  กําหนดอตัราคาธรรมเนียมการศึกษา   
   สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการพิเศษ  หลักสูตรนานาชาติของ           
   วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวทิยาลัยศิลปากร (ฉบับที ่....) 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดใชประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เ ร่ือง กําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัย

นานาชาติ  นั้น  เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติมีความประสงคที่จะกําหนดอัตราคาหนวยกิตสําหรับนักศึกษาของ

คณะวิชาอื่นที่มีความประสงคจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ  ในอัตราคาหนวยกิตของรายวิชา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติสําหรับนักศึกษาคณะวิชาอื่นหนวยกิตละ 4,000 บาท ซึ่งที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 18 
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เมษายน 2549  เห็นชอบใหแกไขประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการพิเศษ 

หลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติ  

  ในการนี้งานวินัยและนิติการไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง กําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการพิเศษ  หลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัย

นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ....) เสนอที่ประชุมพิจารณา 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศดังกลาวแลวใหนําเสนออธิการบดี

ลงนามประกาศใชตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6  คณะศึกษาศาสตรขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน   
               เปน  ภาควิชาการพัฒนามนุษยและสังคม 
 

สรุปเรื่อง 
  โดยที่เปนการสมควรที่จะใหมีการเปลี่ยนชื่อภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จากภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน  เปน  ภาควิชาการพัฒนามนุษยและสังคม  คณะศึกษาศาสตรได

พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร (ใหม) ทั้งนี้  ภาควิชา

การศึกษานอกโรงเรียนไดจัดทําโครงการ/เหตุผลความจําเปนของการเปลี่ยนชื่อภาควิชาเปน  “ภาควิชาการพัฒนา

มนุษยและสังคม” เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นวาเพื่อใหเกิดการรัดกุมและรอบคอบมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยน

ชื่อภาควิชา  จาก  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน เปน  ภาควิชาการพัฒนามนุษยและสังคม  เนื่องจากชื่อ

ภาควิชาการพัฒนามนุษยและสังคมเปนภารกิจของหนวยงานในระดับคณะวิชามากกวาระดับภาควิชา                 

จึงเห็นควรใหภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียนพิจารณาในเรื่องขอบเขต  เนื้อหาหลักสูตรและการเปลี่ยนชื่อ     

ภาควิชาอีกครั้ง   โดยใหคณะศึกษาศาสตรรวมกับภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียนประสานกับรองอธิการบดี            

ฝายวิชาการในการเชิญนักวิชาการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาในรายละเอียดดังกลาวอีกครั้ง  แลวใหนําเสนอ           

ที่ประชุมคณบดีพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.7  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ผิวนิม่  ขอขยายเวลาการสงรายงานผลงาน 
   ความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพือ่เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ (ข้ันสุดทาย) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให  ผูชวยศาสตราจารย  ดร .มณีวรรณ  ผิวนิ่ม  ภาควิชา

มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี  ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแต

วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549  ซึ่งที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันอังคารที่  20 

มิถุนายน 2549  ไดเห็นชอบให  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ  ผิวนิ่ม  ขยายเวลาการสงรายงานผลงาน

ความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ (ขั้นสุดทาย) ออกไปอีก 1 เดือน โดยจะจัดสง

รายงานผลงานความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ (ขั้นสุดทาย) ภายในวันที่ 30 

มิถุนายน 2549 นั้น 

แตเนื่องจากการตรวจสอบความถูกตองและการจัดพิมพเอกสารยังไมเรียบรอย ดังนั้น               

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม  จึงประสงคขอขยายเวลาการสงรายงานผลงานความกาวหนาของการไป

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  (ขั้นสุดทาย)  ออกไปอีก 1 เดือน โดยจะสงรายงานขั้นสุดทายภายใน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ทั้งนี้  ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี  เมื่อวันที่ 

29 มิถุนายน 2549 แลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม  

ขอขยายเวลาการสงรายงานผลงานความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ               

(ขั้นสุดทาย)  ออกไปเปนวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 

 
ระเบียบวาระที่ 4.8 การเสนอชื่อผูทําคุณประโยชน  ผูมีอุปการคุณและผูทาํชื่อเสียงใหแก                  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน  ผูมีอุปการคุณและ

ผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร  ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549 ไดพิจารณารายชื่อบุคคล          

และรายชื่อหนวยงานที่คณะวิชา/หนวยงานเสนอมา  เพื่อรับของที่ระลึกในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร        

วันที่ 12 ตุลาคม 2549  แลวเห็นสมควรมอบของที่ระลึกใหแกผูทําคุณประโยชน  ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียง

ใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวนรวม 25 รายดังนี้ 

  1.  สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 

  2.  กรมชลประทาน 

  3.  กรมพัฒนาที่ดิน 
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  4.  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

  5.  โครงการศึกษาวิจัยส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  6.  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  7.  ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) 

  8.  นางเมตตา  อุทกะพันธุ  บริษัท  อัมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 

  9.  นายกิติโชติ  หริตวร 

           10.  นายเสริมคุณ  คุณาวงศ 

           11.  กรมศิลปากร 

           12.  มูลนิธิสายสวลีภิรมย 

           13.  ดร.วิโรจน  ตันตราภรณ 

           14.  สมาคมราชกรีฑาสโมสร 

           15.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

           16.  บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

           17.  บริษัท แสงโสม จํากัด 

           18.  มูลนิธิสยามกัมมาจล 

           19.  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด 

           20.  นางพันธลี  จิระธันห 

           21.  บริษัท  เชลลแหงประเทศไทย จํากัด 

           22.  สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

           23.  นายทวี   รัชนีกร 

           24.   คณะทีมงานโครงการผลิตสีคุณภาพราคาประหยัดและปลอดมลพิษและแนะนําผลิตภัณฑสี  

        “ศิลปากรประดิษฐ” ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

           25.  ศาสตราจารย ดร.สันติ  เล็กสุขุม 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในรายชื่อบุคคลและรายชื่อหนวยงานที่คณะวิชา/

หนวยงานเสนอมาจํานวน  25  รายชื่อตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน             

ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอเพื่อรับของที่ระลึกในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ศิลปากรในวันที่ 12 ตุลาคม 2549 ตอไป 

  อนึ่ง  ในกรณีที่มีผูใหบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยหลายครั้ง/หรือมีจํานวน

ตอเนื่องหลาย ๆ ครั้ง ที่ประชุมไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําเกณฑการพิจารณาและปรับปรุงวิธีที่

จะมอบของที่ระลึกตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.9 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติกําหนดตําแหนง 
   และคาตอบแทนผูบรหิาร 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2547 

และครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2548  ใหความเห็นชอบในหลักการในการกําหนดเงินประจํา

ตําแหนงและคาตอบแทนแกผูดํารงตําแหนงบริหารทั้งหนวยงานที่เปนสวนราชการและหนวยงานในกํากับ นั้น 

  ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขออนุมัติกําหนดตําแหนง

ผูชวยหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราเดือนละ 4,000 บาท 

(ส่ีพันบาทถวน)  และไดรับคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 4,000 บาท (ส่ีพันบาทถวน)  โดยเบิกจายจากงบประมาณ

เงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2549 เปนตนไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการกําหนดตําแหนงผูชวยหัวหนา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราเดือนละ 4,000 บาท (ส่ีพันบาท

ถวน) และไดรับคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 4,000 บาท (ส่ีพันบาทถวน) โดยเบิกจายจากงบประมาณเงินรายได

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2549 เปนตนไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.10 (ราง) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษในสถานศึกษา
   ของทางราชการและสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดสงเรื่อง  (ราง) ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิก

จายเงินคาตอบแทนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงการคลังเปน

เจาของเรื่องมาใหกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอความเห็นในสวนที่เกี่ยวของหรือในประเด็นอื่นที่เห็นสมควรเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและแจงผลการพิจารณาใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายใน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2549 นั้น 

  ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบันเสนอความเห็น

เกี่ยวกับ (ราง) ระเบียบกระทรวงการคลังดังกลาว  โดยขอใหสงขอมูลไปยังสํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร  ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและพิจารณาใน

รายละเอียดการวางเกณฑในสวนที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษของมหาวิทยาลัยรวมทั้งให             

พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ  (ราง) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษ              

ในสถานศึกษาของทางราชการและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... โดยเฉพาะในขอ 4.4  (หากมี)  เพื่อเสนอที่ประชุม

คณบดีพิจารณาตอไป  ทั้งนี้ คณะทํางานดังกลาวมีโครงสรางองคประกอบดังนี้ 

  1.  รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธาน 

  2.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย  กรรมการ 

  3.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ   กรรมการ 

  4.  คณบดีทุกคณะวิชา    กรรมการ 

  5.  เจาหนาที่จากกองแผนงาน   เลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.11 หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร   คร้ังที่ 10/2549   เมื่อวันอังคารที่ 16  พฤษภาคม  

2549  เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อวางหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 

2548  นั้น 

 บัดนี้   คณะทํางานไดดําเนินการพิจารณาเเลว  มีมติดังนี้  

             1. จํานวนเงินรางวัล  7,214,670.65 บาท  ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  

เห็นวา  ทุกคนในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการปฏิบัติงานใหไดรับเงินรางวัลนี้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรใหแบงเงิน

รางวัลเปนสัดสวน  60 :40  ของเงินรางวัลท่ีไดรับท้ังหมดใหแกขาราชการ  ลูกจางประจําและพนักงาน

มหาวิทยาลัยทุกคนโดยจายตามระยะเวลาจริงที่ปฏิบัติงานในชวงระยะเวลาปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (1 ตุลาคม 

2547 – 30 กันยายน 2548)  โดยไมรวมผูบริหารซึ่งมีสิทธิไดรับเงินรางวัลตางหาก   

      ทั้งนี้ ขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานมหาวิทยาลยัจะไดรับเปนจาํนวนเงินเทา ๆ กัน  

ซึ่งทุกคนจะไดรับเงินประมาณ 2,200 บาท (สองพันสองรอยบาทถวน)  (ในกรณีที่ปฏบิัติครบตามระยะเวลาประจําป

งบประมาณพ.ศ.2548) 

  2.  เงินรางวัลรอยละ 40 ของเงินรางวัลที่ไดรับทั้งหมด ใหจัดสรรแกขาราชการ ลูกจางประจํา 

และพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมจากขอ 1 ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยเสนอใหที่ประชุมคณบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสรรตามจํานวนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีในแตละคณะ/

หนวยงานโดยใหคณะหนวยงานพิจารณาจัดสรรเงินดังกลาวตามความเหมาะสมไดเองโดยอิงตามเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะ/หนวยงานไดดําเนินการไวแลว  

  3. ในสวนของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาศึกษา ลาฝกอบรมมีสิทธิ์ไดเงินรางวัล

ดังกลาวดวย  
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  4. ในสวนของลูกจางชั่วคราว  คณะทํางานฯ  มีความเห็นวา บุคลากรทุกคนตางก็มีสวนรวมใน

การปฏิบัติงานซึ่งสงผลใหไดรับรางวัลครั้งนี้  ดังนั้น  จึงเห็นควรใหจัดสรรเงินรางวัลแกลูกจางชั่วคราวที่มีผลการ

ปฏิบัติงานเต็มเวลาระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548  โดยใหไดรับเงินรางวัลเทากับที่

ขาราชการ  ลูกจางประจําและพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับในสวนแรกประมาณ  2,200  บาท  (สองพันสองรอยบาทถวน) 

เทากันทุกคนโดยแหลงเงินที่จะใชในการจัดสรรเงินรางวัลนี้ ใหใชเงินรายไดของคณะและหนวยงานที่ลูกจาง

ชั่วคราวสังกัด  สําหรับสวนที่สองรอยละ 40  แลวแตคณะ/หนวยงานพิจารณาซึ่งอาจไมจัดสรรเงินในสวนนี้ใหก็ได  

  อนึ่ง  ในกรณีทีข่าราชการดํารงตําแหนงผูบริหารดวยในบางสวนของระยะเวลาในปงบประมาณ พ.ศ.

2548  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจางชั่วคราวมีระยะเวลาการจางไมครบ 1 ป  เห็นสมควรใหมีการจายเงิน

รางวัลตามสวนของระยะเวลา  

  สําหรับสัดสวนที่แบงเงินรางวัลในปงบประมาณตอ ๆ ไป คณะทํางานฯ เห็นสมควรใหลดสัดสวน 

การแบงเงินรางวัลในสวนแรกลงและจะเพิ่มสัดสวนในสวนที่สองมากขึ้น เพื่อเปนการกระตุน สงเสริมการทํางาน

ของบุคลากรเพื่อใหทุกภาคสวนไดเตรียมความพรอม  โดยสมควรนําหลักเกณฑและกระบวนการในการประเมิน

ตามตัวชี้วัดที่มีผูรับผิดชอบตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมาพิจารณาประกอบ ซึ่งจะนาํไปสูการพัฒนาองคกร 

พัฒนาระบบราชการและเปาหมายของ ก.พ.ร. เพื่อลดสัดสวนการหารเฉลี่ยเทาลงในเงินรางวลัสวนเเรก 

พรอมนี้ไดจัดทํา (ราง) ประกาศจํานวน 2 ฉบับ  เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ     

คือ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  หลักเกณฑการจายเงินรางวัลประจําปของขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัยและลูกจางประจํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548  และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  

หลักเกณฑการจายเงินรางวัลประจําปของลูกจางมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี้ 

  ก.  ตามขอ 1 – ขอ 4 ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการจัดสรร

เงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ตามที่คณะทํางานเพื่อวางหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 เสนอ 

  ข.  สําหรับในสวนของ  (ราง)  ประกาศจํานวน 2 ฉบับ  นั้น  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติให

ความเห็นชอบในหลักการใน  (ราง) ประกาศจํานวน 2 ฉบับตามที่เสนอ แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช

ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.12 งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2550 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2550 ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันศุกรที่ 7 กรกฎาคม 2549 มีมติเห็นชอบรายการดังตอไปน้ี 
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  1. (ราง) ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

  2.  หลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

  3.  แบบฟอรมการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

  4.  ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

  5.  สรุปวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

จํานวน ทั้งสิ้น 349,570,900 บาท  (สามรอยส่ีสิบเกาลานหาแสนเจ็ดหมื่นเการอยบาทถวน) 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน 5 รายการตามที่คณะกรรมการ

จัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  เสนอ 

  ทั้งนี้  ที่ประชุมไดมอบหมายใหกองแผนงานตรวจสอบในรายละเอียดขอมูลสรุปวงเงินจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป พ.ศ.2550 ระหวาง คณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย              

อีกครั้ง  รวมทั้งใหตรวจสอบขอมูลรายละเอียดเงินรายรับอื่นของสวนกลาง ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ในสวน

ประมาณการรายรับโครงการพิเศษของวิทยาลัยนานาชาติ  จํานวน  59,515,000 บาท  (หาสิบเกาลานหาแสนหนึ่ง

หมื่นหาพันบาทถวน)  อีกครั้ง 

  อนึ่ง  สําหรับหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2550 ในหลักเกณฑขอ 3.3 หนวยงานที่ไมมีรายไดและใหสํานักงานอธิการบดีวังทาพระ/พระราชวังสนามจันทร  

รับผิดชอบการเบิกจาย  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหตัด  “ศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี”  ออก  โดยให  “ศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  รับผิดชอบคาใชจายดําเนินงานเอง

โดยจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดผานคณะวิทยาศาสตร 

  สําหรับหลักเกณฑขอ 6.7  ใหเพิ่มเติมจากหลักเกณฑเดิม  ดังนี้  “6.7 ใหคณะวิชา/หนวยงาน

ประมาณการตั้งงบประมาณสมทบเปนคาใชจายสําหรับการปรับปรุงอาคารใหเปนอาคารอนุรักษพลังงานสําหรับ

อาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535  สําหรับอาคารควบคุมและโรงงาน

ควบคุม”  

   
ระเบียบวาระที่ 4.13 สรุปผลการเบกิจายงบประมาณประจาํป พ.ศ.2549 ไตรมาสที่ 3 
   
สรุปเรื่อง 
  ดวยงานงบประมาณไดสรุปผลการเบกิจายเงินงบประมาณประจาํป พ.ศ.2549 ของมหาวทิยาลัย 

ไตรมาสที่ 3 ในชวงระหวางเดือนเมษายน 2549 – มิถุนายน 2549 ดังนี้ 

  1.  งบประมาณประจาํป พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับงบประมาณทั้งส้ิน 998.529 

ลานบาท  โดยไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณจาํนวน 998.529 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 

100.000  ของงบประมาณที่ไดรับ  เมือ่ส้ินไตรมาสที่ 3 สามารถเบิกจายไดทั้งสิ้น 625.824  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 

62.675 
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  2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณทั้งส้ิน  289,159,900  (สองรอยแปดสิบเกาลาน

หนึ่งแสนหาหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน) ซึ่งประกอบดวยคาครุภัณฑจํานวน 119,273,500 บาท (หนึ่งรอยสิบเกา

ลานสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน 169,886,400 บาท (หนึง่รอยหกสบิ

เกาลานแปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน) โดยไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณจํานวน 

289,159,900 บาท (สองรอยแปดสิบเกาลานหนึ่งแสนหาหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน) ประกอบดวยคาครุภัณฑ

จํานวน 119,273,500 บาท (หนึ่งรอยสิบเกาลานสองแสนเจด็หมื่นสามพันหารอยบาทถวน) คาที่ดินและสิ่งกอสราง

จํานวน 169,886,400 บาท (หนึ่งรอยหกสิบเกาลานแปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน) คิดเปนรอยละ 

100.000  ของงบลงทุนทั้งหมด  เมือ่ส้ินไตรมาสที่ 3  สามารถเบิกจายงบลงทุนไดเพียง  66,767,798.42 ลานบาท      

คิดเปนรอยละ  23.090  ของงบลงทุนทั้งหมด 

  3.  มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ณ 

ส้ินไตรมาส 3  รอยละ 80.544  แตสามารถเบิกจายไดเพียงรอยละ 64.935  ซึ่งต่ํากวาแผนที่กําหนดไว 

  ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ.2549 รัฐบาลกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้นรอยละ 

93 และเปาหมายการเบิกจายงบลงทุนรอยละ 73  โดยรัฐบาลกําหนดใหสวนราชการรายงานความคืบหนาในการกอหนี้ 

ผูกพันตลอดจนการใชจายงบประมาณทุกส้ินเดือน 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบและพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.14 รายชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2549 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองทุนการศึกษาไดเสนอรายชื่อนักศึกษาที่คณะวิชาเสนอ             

ใหเปนนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2549 จํานวนทั้งส้ิน 27 ทุนดังนี้ 

 
ทุนภูมิพล ประเภทรางวัลเรียนดี  จํานวน 13 ทุน ประกอบดวย 
1.  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

 นายชูศักดิ์   ศรีขวัญ   รหัส  0145010 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.72 

2.  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 นางสาวพจนมาศ   รสหวาน   รหัส  0245020 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.57 

3.  คณะโบราณคดี 

 นายศุภกิตติ์  ยอดชาญ  รหัส  0346264   เกรดเฉลี่ยสะสม  3.74 

4.  คณะมัณฑนศิลป 

 นางสาวปรางทิพย สังหิตกุล   รหัส  0446121 เกรดเฉลี่ยสะสม  3.79 
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5.  คณะอักษรศาสตร 

 นางสาวรวิวรรณ  เรืองทินกร  รหัส  0546238   เกรดเฉลี่ยสะสม  3.83 

6.  คณะศึกษาศาสตร 

 นายสุรเชษฐ  พิชิตพงศเผา  รหัส  0606030   เกรดเฉลี่ยสะสม  3.92 

7.  คณะวิทยาศาสตร 

 นางสาววารุณี  เล่ืองชัยเชวง  รหัส  0746162   เกรดเฉลี่ยสะสม  3.98 

8.  คณะเภสัชศาสตร 

 นางสาวสุธาทิพย  มณีสงค   รหัส  0845116 เกรดเฉลี่ยสะสม  3.89 

9.  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 นายพัฒนพงษ    วงษทหาร  รหัส  0946114   เกรดเฉลี่ยสะสม  3.69 

10.  คณะดุริยางคศาสตร 

 นายจิตรพงศ    ฉัตราคม   รหัส  1046026   เกรดเฉลี่ยสะสม 3.70 

11.  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 นางสาววชิรารัตน  แกวน้ํา   รหัส  1146026   เกรดเฉลี่ยสะสม  3.31 

12.  คณะวิทยาการจัดการ 

 นางสาววีรญา    เลิศนันทวัฒน  รหัส  1246286   เกรดเฉลี่ยสะสม  3.82 

13.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 นายปณิธาน   เตาแกว   รหัส  1346129   เกรดเฉลี่ยสะสม  3.64 

 
ทุนภูมิพล ประเภทสงเสริมการศึกษา  จํานวน 14 ทุน ประกอบดวย 
1.  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

 นางสาวนวพรรณ  สุวรรณแสน  รหัส  0145025   เกรดเฉลี่ยสะสม  3.09 

2.  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 นางสาวภูรินุช  อวมจันทร  รหัส  0247050   เกรดเฉลี่ยสะสม  3.47 

3.  คณะโบราณคดี 

 นางสาวเพ็ญรุง  สุริยกานต  รหัส  0347031  เกรดเฉลี่ยสะสม  3.53 

4.  คณะมัณฑนศิลป 

 นางสาวมติมา  ชูเจริญ   รหัส  0446190   เกรดเฉลี่ยสะสม  2.84 

5.  คณะอักษรศาสตร 

 นายณัฐพงษ   อินทรโพธิ์  รหัส  0548135   เกรดเฉลี่ยสะสม  3.57 

6.  คณะศึกษาศาสตร 

 นางสาวรุงนภา  วงษพัฒน  รหัส  0646020   เกรดเฉลี่ยสะสม  3.42 

7.  คณะวิทยาศาสตร 

 นางสาวอลิษา  กนกะรัตน  รหัส  0747282   เกรดเฉลี่ยสะสม  2.95 
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8.  คณะเภสัชศาสตร 

 นางสาวกนกวรรณ ผลประกอบศิลป  รหัส  0847001  เกรดเฉลี่ยสะสม  2.80 

9.  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 นางสาวพนัชกร  ชัยณรงควิทย  รหัส  0946068   เกรดเฉลี่ยสะสม  2.96 

10.  คณะดุริยางคศาสตร 

 นายศักดิ์ชัย  เจริญสนุกสนาน  รหัส  1048033   เกรดเฉลี่ยสะสม  2.82 

11.  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 นายนพดล  จันทรโทศรี  รหัส  1148064   เกรดเฉลี่ยสะสม  2.43 

12.  คณะวิทยาการจัดการ 

 นายอรรถพล  วชิรสิโรดม  รหัส  1246254   เกรดเฉลี่ยสะสม  3.38 

13.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 นายอภิชาติ  นิ่มเจริญ   รหัส  1346081   เกรดเฉลี่ยสะสม  2.83 

14.  วิทยาลัยนานาชาติ 

 นายปยะพงษ  มีแกว   รหัส  9047090   เกรดเฉลี่ยสะสม  3.85 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุน          

ภูมิพล ประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 27 ทุนตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองทุนการศึกษาเสนอ เพื่อเขารับ

พระราชทานทุนภูมิพลในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2548 ในวันเสารที่ 29 กรกฎาคม 2549 ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.15 ความรวมมือกับ  Yunnan  Normal  University 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ                  

การอุดมศึกษาไทย ณ นครคุนหมิง  สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2548 โดยไดไปเยี่ยมชม   

Yunnan  Normal  University  (YNU) และไดรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา  YNU  สนใจที่จะ 

ทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยไทย นั้น 

  บัดนี้  Dr.  Wu  Yinghui  ผูอํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธและคณบดี  Institute of Chinese 

& International  Studies  จาก  YNU   มีความสนใจและประสงคที่จะมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยเฉพาะและไดกําหนดเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากรเร็ว ๆ นี้  ในการนี้ทาง YNU ไดเสนอ  (ราง) 

Agreement  และ  Memorandum  of  Understanding  เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ  Agreement  

และ  Memorandum  of  Understanding  รวมทั้งใหพิจารณาเสนอโครงการหากคณะวิชาประสงคจะมีความ

รวมมือจัดทําหลักสูตรรวม  พรอมใหระบุประมาณการคาใชจายดวยและใหสงมายังงานวิเทศสัมพันธภายในวันที่ 

24 กรกฎาคม 2549 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน (ราง) Agreement  และ  Memorandum  

of  Understanding  ทั้งนี้ ในรายละเอียด ของ  (ราง) Agreement  และ (ราง) Memorandum  of  Understanding     

งานวิเทศสัมพันธไดดําเนินการตรวจสอบ และเห็นวามีประเด็นเบื้องตน 3 ขอที่ตองปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับ

ระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากรในเรื่อง  จํานวนสัปดาหในแตละภาคการศึกษา  จํานวนหนวยกิต ตลอดจน              

ผูลงนามรางตองเปนระดับอธิการบดีและคณบดีหากคณะวิชาที่สนใจจะมีความรวมมือจัดทําหลักสูตรรวมขอให

ศึกษาในรายละเอียดอีกครั้งและหากประสงคจะใหมีการปรับแกไขหรือมีขอเสนอแนะ  (เพิ่มเติม)  ขอใหจัดสงมายัง

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธพิจารณาพรอมรายละเอียดของโครงการที่คณะวิชาประสงคจะใหมีความรวมมือ

จัดทําหลักสูตรรวมภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 

 
ปดประชุมเวลา  13.25  น. 
      

 

 

 

         (นางสาวศุภาวรรณ   ถาวรล้ําเลิศ)                           

                ผูจดรายงานการประชุม 


