
             รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                   ครั้งที่ 22/2549 
                       วันอังคารที่  7 พฤศจิกายน  2549 
    ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

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

   2.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี   

   3.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   รองอธิการบดีฝายบริหารและรักษาราชการแทน 

     ผูอํานวยการหอศิลป 

   4.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   5.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

   6.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม   

   7.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร   

   8.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ    

  9.  รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 10.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 11.  อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน  คณบดีคณะมณัฑนศิลป               

 12.  ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร 

 13.  ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

 14.  อ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน  รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 15.  ผศ.ดร.พทิยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 16.  อ.ธนาทร   เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 17.  รศ.ดร.วิชยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร      

 18.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

 19.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

 20.  ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร            

 21.  อ.ดร.วัชนยี  เชาวดํารงค  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายบริหาร 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 22.  อ.วันชัย  ลีลากวีวงศ   ประธานสภาคณาจารย  
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO - Conference 

   1.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

     และรักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย           
   2.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

 
ผูไมมาประชมุ 
   1.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา    ติดราชการ       

        และภูมิปญญาทองถิ่น 
   2.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา    ติดราชการ                

   3.  อ.สกุล  บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา     ลาปวย 

   4.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร      ติดราชการ 
   5.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย            ไปราชการตางประเทศ 

   6.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ     ติดราชการ 

   7.  รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบตุร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     ไปราชการตางประเทศ 

 
เปดประชุมเวลา  10.30  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
    
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  21/2549 
   เมื่อวันอังคารที่  24 ตุลาคม 2549 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่  21/2549  เมื่อวันอังคารที่  24 ตุลาคม  2549 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่ 2.1  สรุปผลการประชุมสัมมนา :  ทิศทางและทางเลือกในการพัฒนาการอุดมศึกษา 
   ของชาต ิ
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สมาคมสถาบันอาจารยอุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก  (ประเทศไทย) ไดจัดการประชุม

วิชาการเรื่อง  ทิศทางและทางเลือกในการพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 นั้น บัดนี้ การ

ประชุมดังกลาวไดส้ินสุดลงแลว  สมาคมฯ จึงขอนําสงสรุปผลการประชุมสัมมนา : ทิศทางและทางเลือกในการ

พัฒนาการอุดมศึกษาของชาติมาเพื่อทราบและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2.2  การเสนอแกไขกฎกระทรวงการคลังเพื่อควบคุมการขายสุราบริเวณใกล 
   มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
  จากการที่ปญหารานเหลาบริเวณใกลมหาวิทยาลัยกําลังลุกลามและคุกคามสถาบันการศึกษา 

ตาง ๆ มากขึ้น  นั้น  รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษาหรือผูแทนจํานวน 23 สถาบันที่กําลังประสบกับปญหา

เดียวกันนี้ จึงไดประชุมรวมกันเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร  โดยที่ประชุม

ไดขอสรุปวา  ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  จะรวมกันยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2549  เพื่อขอใหแกไขกฎกระทรวงในการออกใบอนุญาตขายสุรา            

โดยกําหนดใหเขต 500 เมตร จากรั้วมหาวิทยาลัยเปนเขตควบคุมการขายสุรา 

  ในการนี้ในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากร  อ.สกุล  บุณยทัต  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ไดดําเนินการเขารวมเปนเครือขายดังกลาว  ทั้งนี้  เพื่อสรางความเขมแข็งในการเปนพันธมิตรที่จะดูแลในเรื่องนี้ 

อยางมีคุณภาพตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 คณะเภสชัศาสตรขอยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา 
   ที่ไดรบัผลกระทบจากเหตกุารณอุทกภัย    
 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตรครั้งที่ 16/2549  เมื่อวันจันทรที่ 14 

กันยายน 2549  ไดพิจารณาการใหความชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัยในชวงเดือน

สิงหาคม 2549  คือ รายนางสาวจุฬารัตน  กอประเสริฐสุด รหัส 0845026  ซึ่งไดรับผลกระทบจากเหตุการณ             

ในครั้งนี้ที่จังหวัดนาน  โดยเห็นสมควรใหการสนับสนุนชวยเหลือนักศึกษาโดยใหยกเวนคาหนวยกิตใน              

ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549  

  แตเนื่องจากนักศึกษายังตองชําระคาธรรมเนียมบางสวนแกมหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร       

จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับคณะวิชาและหนวยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย 

วาเห็นสมควรสนับสนุนเปนกรณีพิเศษประการใดบาง 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชา

และหนวยงานอื่นในรายการตอไปน้ีแก นางสาวจุฬารัตน  กอประเสริฐสุด  เพื่อเปนการชวยเหลือนักศึกษา 

  -  คาบํารุงหองสมุด 

  -  คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา 

  -  คาบํารุงมหาวิทยาลัย 

  -  คาบํารุงการใหบริการคอมพิวเตอร 

  -  คาหนวยกิตรายวิชา 

  -  คาธรรมเนียมพิเศษ 

  สําหรับคาบริการสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุเปนการคุมครองเพื่อประโยชนของนักศึกษา       

ที่ประชุมเห็นชอบใหเบิกจากงบประมาณในสวนของกองกิจการนักศึกษา 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอเปลี่ยนชื่อผูแทนคณะวิชาในคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดมีหนังสือที่ ศธ. 0520.103/3000 ล.ว. 13 ตุลาคม 2549           

ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อขอเปลี่ยนแปลงชื่อผูแทนคณะวิชาในคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

จาก รศ.จรัญพัฒน  ภูวนันท  เปน อ.ดร.อภิรดี  เกษมศุข เนื่องจาก รศ.จรัญพัฒน  ภูวนันท   ประสงคขอลาออก

จากคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาดวยเหตุที่ไดปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาวอยางตอเนื่องเปน
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เวลานาน 2 วาระแลว  ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยนชื่อผูแทนคณะวิชาใน

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา จาก รศ.จรัญพัฒน ภูวนันท  เปน  อ.ดร. อภิรดี  เกษมศุข 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบให รศ.จรัญพัฒน  ภูวนันท  ลาออกจากกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาและเห็นชอบใหแตงตั้ง อ.ดร.อภิรดี  เกษมศุข  เปนกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแทน ทั้งนี้  ใหมีผลตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2549 เปนตนไป แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้ง

ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3  การปรบัคาธรรมเนียมพิเศษ 
  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที ่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2549 เมื ่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2549 ไดพิจารณา         

ใหความเห็นชอบใหปรับอัตราคาธรรมเนียมพิเศษในวาระที่ 4.6 เรื่อง การปรับคาหนวยกิตและคาธรรมเนียม

พิเศษของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมนําเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะอักษรศาสตรได

เสนอใหปรับอัตราคาธรรมเนียมพิเศษเปนภาคการศึกษาละ 6,500 บาท (หกพันหารอยบาทถวน) นั้น 

  ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 18/2549  เมื่อ        

วันจันทรที่ 16 ตุลาคม 2549 ไดพิจารณาทบทวนการปรับขึ้นคาธรรมเนียมพิเศษแลวมีมติ  ใหปรับขึ้นคาธรรมเนียม

พิเศษเปนภาคการศึกษาละ 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหคณะอักษรศาสตรปรับอัตราคาธรรมเนียมพิเศษจากเดิม

ภาคการศึกษาละ 6,500 บาท  (หกพันหารอยบาทถวน)  เปน ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) 

แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรือ่ง  คาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ 
    ในการสอบคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยโควตาพิเศษ 

    
สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในคณะตาง ๆ  ดวยโควตาพิเศษ 

ประจําปการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 ไดมีมติใหปรับอัตราคาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ ในการ

สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยโควตาพิเศษเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน  โดย
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ใหมีผลต้ังแตวันที่เร่ิมดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยโควตาพิเศษ 

ประจําปการศึกษา 2550 เปนตนไป นั้น 

  ในการนี้งานวินัยและนิติการไดดําเนินการปรับแกไขประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง 

คาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยโควตาพิเศษ

ตามที่คณะกรรมการฯ  เสนอแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสาร  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  คาตอบแทนและ

คาใชจายอื่น ๆ  ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยโควตาพิเศษ 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  

คาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ  ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  ดวยโควตาพิเศษ

ตามที่เสนอแลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 
ปดประชุมเวลา  11.25  น. 
      

 

 

 

         (นางสาวศุภาวรรณ   ถาวรล้ําเลิศ)                           

                ผูจดรายงานการประชุม 

 

 


