
                    รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                         ครั้งที่  25/2549 
                              วันอังคารที่  26 ธันวาคม  2549 
      ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

ผูมาประชุม 
   1.   รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธานที่ประชุม 

                แทนอธิการบด ี           

   2.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา   

     และภูมิปญญาทองถิ่น 

   3.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   4.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   

   5.  อ.สกุล  บณุยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    

   6.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร     

   7.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ      

   8.  รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร                   

   9.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 10.  อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน  คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

 11.  ผศ.ชมุสาย  สุวรรณชมภ ู  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวิชาการแทน 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร 

 12.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร                                 

 13.  ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 14.  อ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน  รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 15.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม          

 16.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 17.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย         

 18.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง         

 19. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 20.  อ.ดร.วรพจน  ชอบธรรม  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายวิชาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

 21  ผศ.สน  สีมาตรัง     ผูอํานวยการหอศิลป  

 22.  รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา   แทนประธานสภาคณาจารย 
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

  1.  รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   

  2.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี 

      
ผูไมมาประชมุ 
   1.  รศ.ดร.วิวฒันชัย   อัตถากร  อธิการบด ี         ติดราชการ 

   2.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย   ติดราชการ 

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ติดราชการ  

   3.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม   ติดราชการ 

   4.  ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร  ติดราชการ  

   5.  รศ.ดร.สินธุชัย  แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร         ติดราชการ 

   6.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร   ติดราชการ 

   7.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ติดราชการ 

   8.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ   ติดราชการ 

   9.   ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร   ติดราชการ 

  10.  อ.วันชัย  ลีลากวีวงศ   ประธานสภาคณาจารย    ติดราชการ 

 
เปดประชุมเวลา  11.40 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  24/2549 
   เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม  2549 
                                                                                                                                                         
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่ 24/2549  เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2549 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มมีตรัิบรองรายงานการประชมุวาระปกติโดยไมมกีารแกไข 
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ระเบียบวาระที่  1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  (วาระลับ)  
   ครั้งที่  24/2549  เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม  2549  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2.1 ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2549 ดังตอไปน้ี 

  1.  คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชาดังตอไปน้ี 

       -  รายวิชา  411202   Khmer  in  Thai  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

                               -  รายวิชา  414103  Reading  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

       -  รายวิชา  415150  Thai  History  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

                               -  รายวิชา  432103  Foundation of Composition  II ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

       -  รายวิชา  433101  Introduction  to  Philosophy  ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 

       -  รายวิชา  450362  History  of  East  Asia  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรในการประชุมครั้ง

ที่ 21/2549 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 

       -  รายวิชา  080101  Man  and  Creativity  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

  ซึ่งไดผานความเห็นชอบโดยการเวียนขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

อักษรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 

                             -  รายวิชา  434221  Sanskrit II ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

                             -  รายวิชา  434242  Pali  Literature  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

  ซึ่งไดผานความเห็นชอบโดยการเวียนขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

อักษรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 

  2.  คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชาดังตอไปน้ี 

       -  รายวิชา  080177  English  I   ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 

       -  รายวชิา  469101  การศึกษานอกระบบโรงเรียน  ของนักศึกษาจํานวน  1  ราย 

  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในการประชุมครั้ง

ที่ 20/2549 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 

      -  รายวิชา  080139  Physical  Education  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในการประชุมครั้ง

ที่ 20/2549 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 
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      -  รายวิชา  080140  Sport  Education  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

      -  รายวิชา  464103  Utilitarian  Arts  ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 

      -  รายวิชา  080139  Physical  Education  ของนักศึกษาจํานวน 7 ราย 

      -  รายวิชา  463206  Psychology  of  Personality  ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 

                              -  รายวิชา  470103  First  Aid  ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย 

  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในการประชุม       

ครั้งที่ 20/2549 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 

  3.  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ขอสงรายงานผลการศึกษาที่ไมสมบูรณ  

(I)  เนื่องจากคอมพิวเตอรที่ใชบันทึกขอมูลเกี่ยวคะแนนของนักศึกษาติดไวรัสจึงไมสามารถแจงผลการศึกษาไดทัน

ตามกําหนด มีรายวิชาดังตอไปน้ี 

        -  รายวิชา  611421  Polymer  Technology  Laboratory ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 

  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุม 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 

       -  รายวิชา  611303   Chemical  Process  Engineering  Laboratory I   

       -  รายวิชา  611464  Engineering  Economy  and  Project  Analysis 

                               -  รายวิชา  611465  Applications of Probability and Statistics for Chemical  Process 

Engineers 

                   -  รายวิชา  611493  Individual  Study  II 

   ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในการประชุม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 

  4.  คณะดุริยางคศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชาดังตอไปน้ี 

       -  รายวิชา  080107  Music  Appreciation  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

       -  รายวิชา  661123  Large  Ensemble  I  ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 

       -  รายวิชา  663225  Style  Survey  I  ของนักศึกษาจํานวน  1 ราย 

                               -  รายวิชา  661117  Choral  Singing  I ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 

  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตรในการประชุม

ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 

  5.  คณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชาดังตอไปน้ี 

       -  รายวิชา  761209  การเงินธุรกิจ  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการ          

ในการประชุมครั้งที่ 16/2549 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 

        -  รายวิชา  763221  รัฐศาสตรเบื้องตน  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
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  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการ          

ในการประชุมครั้งที่ 16/2549 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 

  6.  บัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชาดังตอไปน้ี 

       -  รายวิชา  213401  Advanced  Graphic  Arts  I  ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 

                             -  รายวิชา  468444  Production  of  Printed   Materials  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
  
ระเบียบวาระที่ 2.2 ตอบขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑการกําหนดชือ่ปริญญา 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีหนังสือที่ ศธ 0520/05488 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ขอหารือ

เกี่ยวกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549  ขอ 3 ซึ่งกําหนดวา

สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา   และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว  

ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่ปริญญาใดยังไมไดกําหนดชื่อไวในพระราช-

กฤษฎีกา  หรือสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  ใหใชชื่อปริญญา

ตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549  ซึ่งในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาว  

มหาวิทยาลัยศิลปากรประสบปญหาเกี่ยวกับการกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร  เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  

ครุยประจําตําแหนง  ครุยวิทยฐานะ  และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย  โดยยกเลิกความในมาตรา 3 แหง          

พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยประจําตําแหนง  ครุยวิทยฐานะ  และเข็มวิทยฐานะ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมในพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา  อักษรยอสําหรับ

สาขาวิชา  ครุยประจําตําแหนง  ครุยวิทยฐานะ  และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 

มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงขอหารือวา  มหาวิทยาลัยจะสามารถกําหนดใหสาขาวิชาดุริยางคศาสตรใชชื่อปริญญา          

ตามที่กําหนดไวตามความในมาตรา  3 แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา            

ครุยประจําตําแหนง  ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมใน        

พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2544  ในรางพระราชกฤษฎีกาฉบับใหมไดหรือไม อยางไร นั้น 

  ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตอบขอหารือดังกลาววา การจะใชชื่อ

ปริญญาในสาขาวิชาอยางไร  ตองพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  
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หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549  ทั้งนี้  ในขอ 3  แหงประกาศกระทรวงดังกลาว  กําหนดให

สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาดวยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลวให

ใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่ปริญญาใดยังไมไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา

หรือสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  ใหใชชื่อปริญญาตาม

หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549  ดังนั้น  เมื่อพิจารณาขอเท็จจริงแลว  มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีการ

ตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอในสาขาวิชาไวแลว  การที่มหาวิทยาลัยได

ดําเนินการยกรางพระราชกฤษฎีกาฉบับใหมโดยยังคงใชชื่อปริญญาในสาขาวิชาดุริยางคศาสตรตามที่เคยบัญญัติ

ไวเดิมก็เปนการดําเนินการที่สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  

พ.ศ.2549 นั้น  แลว   

  อนึ่ง  หากมหาวิทยาลัยประสงคจะปรับปรุงแกไขชื่อปริญญาในสาขาวิชาดุริยางคศาสตรใหม  

โดยการพิจารณาใชชื่อปริญญาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ.

2549 กําหนดไว  ก็สามารถกระทําได  แตมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับชื่อ

ปริญญาในสาขาวิชานั้นดวย  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ   
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2.3 โครงการรับนกัศึกษาใหม  ประจําปการศกึษา 2550 ที่ถูกตัดสิทธ์ิใน                   
   ระบบกลาง (Admission) 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุม เร่ือง “การเตรียมความพรอมในการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ

ขั้นสูง (A-NET) เพื่อสมัครเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) ประจําปการศึกษา 2550”  

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ

ประชาสัมพันธโครงการรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2550 ที่จะถูกตัดสิทธิ์ในระบบกลาง (Admission) 

และจะตองจัดสงรายชื่อผูมาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายในวันที่ 14 เมษายน 2550 นั้น  

  ในการนี้กองบริการการศึกษาไดดําเนินการรวบรวมขอมูลดังกลาวเรียบรอยแลวและไดสรุป

โครงการรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2550 ที่ถูกตัดสิทธิ์ในระบบกลาง (Admission) ดังนี้ 

1. การสอบคัดเลือกฯ  โควตาพิเศษ  (กองบริการการศึกษาดําเนินการ) 

  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  คณะมัณฑนศิลป 

  คณะอักษรศาสตร 

  คณะศึกษาศาสตร 

  คณะวิทยาศาสตร 
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  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

  คณะวิทยาการจัดการ 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

2. โครงการสอบคัดเลือกฯ สําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางดานศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  

  (กองกิจการนักศึกษาดําเนินการ) 
 

       3.   ในสวนของคณะวิชาซึง่จะตองดําเนินการมีดังนี้ 
    คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

 -  โครงการสมัครสอบฯ  ประเภททั่วไปเพื่อสอบเขาทุกสาขาวิชา 

 -  โครงการสมัครสอบฯ  ประเภททั่วไปเพื่อสอบเขาสาขาวชิาทฤษฎีศิลป 

 -  โครงการสมัครสอบฯ  ประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัด 

 -  โครงการสมัครคัดเลือกฯ  โครงการนักเรียนดีทางศิลปะ 

 -  โครงการสมัครคัดเลือกฯ  โครงการนักเรียนผูมีประวัติดีเดนทางศิลปะ 
 

                         คณะโบราณคดี 
 -  โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคด ีโดยวิธีรับตรง 
 

  คณะมัณฑนศิลป 
 -  โครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในคณะมณัฑนศิลปโดยสอบรับตรง 
 

     คณะศึกษาศาสตร 
 -  โครงการสืบสานภาษาไทย 

 -  โครงการวิทยาศาสตรการกีฬากับการพฒันากีฬาชาต ิ
 

                          คณะวิทยาศาสตร 
-  โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (พสวท.) 
 

                       คณะเภสัชศาสตร 
 -  โครงการสอบคัดเลือกฯ ดวยวิธีโควตาพิเศษ 

 -  โครงการสอบคัดเลือกฯ นักศึกษาปกต ิ (สอบตรง) 

 -  โครงการสอบคัดเลือกฯ สําหรับผูสําเร็จปริญญาสาขาอื่นเพื่อรับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง 

 -  โครงการสอบคัดเลือกฯ โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรในการพัฒนารานยาคุณภาพ 
 

            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 -  โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและ   

         คณิตศาสตร 
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            คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 -  โครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใตตอนบนดวยวิธีพิเศษ (โควตาจังหวัด) 
 

             คณะวิทยาการจัดการ 
-  โครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใตตอนบน         

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2.4 สรุปผลการพจิารณาการจดัสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ             
   พ.ศ. 2550 (ภายหลังการปรบัลดงบประมาณ) 
 

สรุปเรื่อง 

  ดวยที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 มีมติ  ใหสํานักงบประมาณพิจารณาทบทวน

ปรับลดงบประมาณที่ไดจัดสรรเบื้องตนแกสวนราชการโดยภายหลังการปรับลดงบประมาณตามหลักเกณฑของ                  

สํานักงบประมาณ  มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งส้ิน จํานวน 1,060.4 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจาก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จํานวน 61.8 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 6.2 โดยสรุปตามหมวดรายจายไดดังนี้ 

1.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 59.3 ลานบาท        

คิดเปนรอยละ 16.2 โดยเพิ่มขึ้นตามปกติจากการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเปลี่ยนแปลงรายการคาตอบแทนเงิน

ประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ และคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ ใหรวมอยูในหมวดเงินเดือน 

(เดิมรวมอยูในหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ) 

2.  หมวดคาจางชั่วคราว ไดรับจัดสรรงบประมาณตามกรอบที่สํานักงาน ก.พ.อนุมัติใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 รวม 41 อัตรา จําแนกเปน  ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย 

จํานวน 21 อัตรา และอาจารยชาวตางประเทศ  จํานวน 20 อัตรา 

3.  หมวดคาตอบแทน   ใชสอยและวัสดุ   ไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้น 16.7 ลานบาท          

คิดเปนรอยละ 29.2 โดยเพิ่มขึ้นในสวนของคาซอมแซมครุภัณฑ world bank (คณะวิทยาศาสตร)  คาจางเหมา

บริการ (คาบํารุงรักษาครุภัณฑตามแผน IT อยูในความรับผิดชอบของ ศูนยคอมพิวเตอร) และคาวัสดุการศึกษา  

ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจํานวนนักศึกษา 

4.  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  ไดรับจัดสรรงบประมาณลดลง 25.0 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 8.7  (เนื่องจากมีระยะเวลาในการดําเนินการจํากัดและปรับลด 5% ของรายการครุภัณฑที่มีราคา 

ตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาท และสิ่งกอสรางปเดียว/รายการปรับปรุงส่ิงกอสราง) จําแนกเปน 
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-  คาครุภัณฑ  จํานวน   78.8 ลานบาท 

-  คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 185.3 ลานบาท  ประกอบดวย 

(1)  ส่ิงกอสรางผูกพันเดิม  4 รายการ 99.6  ลานบาท ไดแก 

-  อาคารเรียนรวม  35.0 ลานบาท (วิทยาเขตเพชรบุรี) 

-  อาคารงานศลิปกรรมไทยและรวมสมัย  33.0 ลานบาท (หอศิลป) 

-  อาคารนํารองศูนยภูมิปญญาและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตรและ             

   สุขภาพ 15.7 ลานบาท              

-  อาคารปฏิบตัิการกีฬา  15.9  ลานบาท (กองกิจการนักศึกษา) 

(2)  ส่ิงกอสรางผูกพันใหม  2 รายการ   20.6  ลานบาท ไดแก 

-  อาคารศูนยสันสกฤตศึกษา 8.0 ลานบาท   

   (งบประมาณทั้งส้ิน 40.0 ลานบาท) 

-  อาคารที่พักบุคลากร (วิทยาเขตเพชรบุรี) 12.6 ลานบาท  

   (งบประมาณทั้งส้ิน 62.9 ลานบาท) 

(3)  ส่ิงกอสรางปเดียว  5 รายการ  จํานวน  41.8  ลานบาท ไดแก 

-  ระบบสาธารณูปการ 12.3 ลานบาท (วิทยาเขตเพชรบุรี) 

-  คากอสรางทางเดินเชื่อมบริเวณทางเขาวิทยาเขต  อาคารหอพัก

สนามกีฬาและอาคารเรียนรวม (2) 4.8 ลานบาท (วิทยาเขตเพชรบุรี) 

-  งานระบบไฟฟาและงานระบบปรับอากาศอาคารงานศิลปกรรม

ไทยและรวมสมัย  11.4 ลานบาท (หอศิลป) 

-  งานระบบสือ่สาร  ระบบปรับอากาศ  ระบบสุขาภิบาล   

อาคารนํารองศูนยภูมิปญญาและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตรและสุขภาพ  8.5 ลานบาท (คณะเภสัชศาสตร) 

-  โรงเรือนและบอเพาะเลี้ยงสัตว จํานวน 4.8 ลานบาท                      

(คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร) 

 (4)  ปรับปรุงส่ิงกอสราง  5  รายการ  จํานวน 23.3 ลานบาท ไดแก 

-  ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวมคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี           

    การเกษตร 9.5 ลานบาท (วิทยาเขตเพชรบุรี) 

-  ปรับปรุงกายภาพหองเรียนคณะโบราณคดี 1.9 ลานบาท                                

   (คณะโบราณคดี) 

-  ปรับปรุงอาคารเรียนคณะสถาปตยกรรมศาสตร 2.9 ลานบาท    

   (คณะสถาปตยกรรมศาสตร) 
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-  ปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานคณะมัณฑนศิลป 6.7 ลานบาท                   

   (คณะมัณฑนศิลป) 

-  ปรับปรุงและซอมแซมอาคาร  50  ป  2.3 ลานบาท                              

   (กองงานวิทยาเขต) 

5.  หมวดเงินอุดหนุน  ไดรับจัดสรรจํานวน 193.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 22.9 ลานบาท                 

คิดเปนรอยละ 13.5  จําแนกไดดังนี้ 

(1)  คาใชจายบุคลากร 90.4 ลานบาท 

(2)  นักเรียนทุน (อัตราใหม)   4.6 ลานบาท 

(3)  ทุนการศึกษา   0.6 ลานบาท 

       กองกิจการนักศึกษา  118 ทุน ไดแก  ระดับปริญญาตรี  100 ทุน  ระดับ            

ปริญญาโท 8 ทุน และโรงเรียนสาธิต 10 ทุน 

(4)  คาใชจายระบบการสอนทางไกลและการผลิตส่ือการเรียนการสอน   5.0              

ลานบาท (ศูนยคอมพิวเตอร) 

(5)  คาใชจายในการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร 1.1 ลานบาท                   

(คณะวิทยาศาสตร) 

(6)  คาใชจายในการใชสถานที่และหองปฏิบตัิการ 0.1 ลานบาท                          

(คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

(7)  ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัช (เภสัชคูสัญญาเดิม) 2.1 ลานบาท              

(คณะเภสัชศาสตร) 

(8)  คาใชจายในการศึกษาตัวยาและสมุนไพรไทย 12.0 ลานบาท  (คณะเภสัชศาสตร) 

(9)  คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 ลานบาท (โรงเรียนสาธิต) 

(10)  คาใชจายในการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี  5.4  ลานบาท 

(คณะศึกษาศาสตร) 

(11)  คาใชจายโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน (โครงการเตรียม

กําลังคนดานสถาปตยกรรมไทย)  2.2  ลานบาท (คณะสถาปตยกรรมศาสตร) 

(12)  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10.0 ลานบาท 

(13)  การวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 29.5 ลานบาท 

(14)  การวิจัยเพื่อสรางองคความรู   9.5 ลานบาท 

(15)  การบริการวิชาการ 20.0 ลานบาท 

        ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้  ที่ประชุมไดตั้งขอสังเกตในรายละเอียดของขอมูลโดยมอบหมายให       

กองแผนงานดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดของขอมูลอีกครั้งหนึ่งในรายการดังตอไปน้ี 

  1.  ในหมวดสิ่งกอสรางผูกพันเดิม  รายการ อาคารปฏิบัติการกีฬาจํานวน 15.9 ลานบาท         

(กองกิจการนักศึกษา)   

  2.  ในหมวดเงินอุดหนุน  รายการที่ (4) คาใชจายระบบการสอนทางไกลและการผลิตสื่อการ

เรียนการสอน  5.0 ลานบาท  (ศูนยคอมพิวเตอร)  ขอใหตรวจสอบวาเปนงบของศูนยคอมพิวเตอรหรือเปนของ

คณะเภสัชศาสตร 

  3.  ในเรื่องครุภัณฑซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดรับคาครุภัณฑ

จํานวนนอยกวาเมื่อเทียบกับปกอน  รวมทั้งใหตรวจสอบขอมูลหมวดเงินอุดหนุนรายการที่  (6) คาใชจายในการ 

ใชสถานที่และหองปฏิบัติการ 0.1 ลานบาท (คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เนื่องจากมีขอมูล

ที่ไมตรงกับตารางสรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 (หลังปรับลด)  ซึ่งระบุ 180,000 บาท 

 
ระเบียบวาระที่ 2.5 ผลการปฏิบัตติามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2549  
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยงานการประชุมไดจัดทําสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2549  

เมื ่อว ันที ่ 8 พฤศจ ิกายน  2549 เพื ่อให หน วยงานที ่เกี่ยวของไดรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม                 

สภามหาวิทยาลัย  แลวจักไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 1/2550  วันที่ 

10 มกราคม 2550 ตอไป 

        ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 

1/2550  ในวันที่ 10 มกราคม 2550 ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 2.6 การดําเนินการรับสมัครนักศึกษาดวยวิธีรับตรง  ประจาํปการศึกษา 2550 
 
สรุปเรื่อง 
  ในปการศึกษา 2550 มีคณะวิชาตาง ๆ ที่เสนอขออนุมัติเพื่อดําเนินการรับสมัครนักศึกษาดวย

วิธีการรับตรง  ดังนี้ 

1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

2. คณะโบราณคดี 

3. คณะมัณฑนศิลป 

4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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        ตามรายละเอียดในเอกสารการดําเนินการรับสมัครนักศึกษาดวยวิธีรับตรง  ประจําปการศึกษา 2550 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
    ไมมี  

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา    
ระเบียบวาระที่ 4.1       ขอเสนอรายชือ่กรรมการวิชาการ  (สาขาสถาปตยกรรม)  ในสวนของ                  

  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1833/2548 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 แตงตั้ง อาจารย

บัญชา  ชุมเกษร  เปนกรรมการวิชาการ  (สาขาสถาปตยกรรม) โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป นั้น  

  เนื่องจาก อาจารยบัญชา ชุมเกษร  ประสงคขอลาออกจากการเปนกรรมการดังกลาว  ในการนี้

คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงขอเสนอรายชื่อ   อาจารย  ดร .อภิรดี   เกษมศุข   รองคณบดีฝายวิชาการ                  

เปนกรรมการวิชาการ  (สาขาสถาปตยกรรม)  แทนอาจารยบัญชา  ชุมเกษร 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการแตงตั้งอาจารย ดร.อภิรดี  เกษมศุข เปน

กรรมการวิชาการ  (สาขาสถาปตยกรรม)  แทนอาจารยบัญชา  ชุมเกษร  ซึ่งประสงคขอลาออกจากตําแหนง

ดังกลาว  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป  

 
ระเบียบวาระที่ 4.2       การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาฟสิกส  
   (วาระลับ) 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3       การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 100 ป ศาสตราจารยศิลป  พรีะศรี 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 60/2547 ลงวันที่ 16 มกราคม 2547  แตงตั้งคณะกรรมการ

กองทุน 100 ป  ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี  โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 นั้น 

  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการกองทุน 100 ป ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี  (ชุดใหม) 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปน

คณะกรรมการกองทุน 100 ป ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี   (ชุดใหม)  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป 

  1.  อธิการบดี     ประธาน 

  2.  อาจารยเจริญ  คัมภีรภาพ   กรรมการ 

  3.  อาจารยปญญา  วิจินธนสาร   กรรมการ 

  4.  อาจารยวัฒนพันธุ  ครุฑะเสน   กรรมการ 

  5.  นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 

                             หรือผูแทน 

  6.  ศาสตราจารยเกียรติคุณประหยัด  พงษดํา กรรมการ 

  7.  ศาสตราจารยสันติ  เล็กสุขุม   กรรมการ 

  8.  อาจารยสกุล  บุณยทัต    กรรมการ 

  9.  หัวหนาฝายคลัง    เหรัญญิก 

            10.  หัวหนางานการประชุม    ผูชวยเลขานุการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4       การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลอืกตั้งและคณะกรรมการดาํเนินการ
   เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทนทั่วไป แทนตําแหนงที่วาง 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกสภาคณาจารย  ดวนที่สุด ที่ ศธ 0520.210/290  ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 และ

ดวนที่สุด ที่ ศธ 0520.210/303  ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2549  ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ        

สภาคณาจารยแทนผูที่จะพนจากตําแหนงตามวาระ  จากผลการเลือกตั้งปรากฏวา  ไดจํานวนกรรมการ             

สภาคณาจารยไมครบตามตําแหนงที่วาง  ดังนั้น  ในปจจุบันจึงมีตําแหนงวางรวม 17 ตําแหนง ดังตอไปน้ี 

  1.  ประเภทผูแทนทั่วไป  วาง  จํานวน  1 ตําแหนง                  (วาระถึง 9 กันยายน 2551) 

  2.  ประเภทผูแทนคณะ  วาง  จํานวน 16 ตําแหนงประกอบดวย 

       2.1   ผูแทนคณะสถาปตยกรรมศาสตร     (วาระถึง 9 กันยายน 2550) 

       2.2   ผูแทนคณะโบราณคดี      (วาระถึง 9 กันยายน 2551) 

       2.3   ผูแทนคณะโบราณคดี      (วาระถึง 9 กันยายน 2551) 

       2.4   ผูแทนคณะมัณฑนศิลป      (วาระถึง 9 กันยายน 2550) 

       2.5   ผูแทนคณะอักษรศาสตร      (วาระถึง 9 กันยายน 2551) 

       2.6   ผูแทนคณะอักษรศาสตร      (วาระถึง 9 กันยายน 2550) 
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       2.7   ผูแทนคณะศึกษาศาสตร      (วาระถึง 9 กันยายน 2551) 

       2.8   ผูแทนคณะศึกษาศาสตร      (วาระถึง 9 กันยายน 2550) 

       2.9   ผูแทนคณะวิทยาศาสตร      (วาระถึง 9 กันยายน 2551) 

       2.10  ผูแทนคณะวิทยาศาสตร      (วาระถึง 9 กันยายน 2550) 

       2.11  ผูแทนคณะเภสัชศาสตร      (วาระถึง 9 กันยายน 2551) 

       2.12  ผูแทนคณะเภสัชศาสตร      (วาระถึง 9 กันยายน 2550) 

       2.13  ผูแทนคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   (วาระถึง 9 กันยายน 2551) 

       2.14  ผูแทนคณะดุริยางคศาสตร     (วาระถึง 9 กันยายน 2551) 

       2.15  ผูแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   (วาระถึง 9 กันยายน 2551) 

       2.16  ผูแทนวิทยาลัยนานาชาติ      (วาระถึง 9 กันยายน 2551) 

  ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ.2541 ขอ 6 วรรคสาม   

ใหถือวาจํานวนกรรมการที่ขาดอยูเปนตําแหนงที่วางโดยอนุโลม  และใหดําเนินการเลือกตั้งทุกหกเดือน  ดังนั้น  

สภาคณาจารยจึงเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย  ประเภทผูแทนทั่วไป  และ

แจงใหคณบดีทั้ง 11 คณะวิชาดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะตามระเบียบวิธีการ

เลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปน

คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทน

ทั่วไป แทนตําแหนงที่วาง 
ก.  คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประกอบดวย 

1. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร     ประธานกรรมการ 

2. อาจารยสกุล  บุณยทัต    รองประธานกรรมการ 

3. อาจารยมาณพ  อิศรเดช    กรรมการ 

4. อาจารย ดร.สมบัติ  มั่งมีสุขศิริ    กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยพรพจน  สุขเกษม   กรรมการ 

6. นางมาลินี  วิกรานต     กรรมการ 

7. นางสาวพันทิพา  ศรีพื้นผล    กรรมการ 

8. อาจารยสุทธิลักษณ  ศิลลา    กรรมการ 

9. รองศาสตราจารยวัฒนา  เกาศัลย   กรรมการ 

10. นายปยพงศ  มณีศรี     กรรมการ 

11. นางทองทิพย  อยูพะเนียด    กรรมการ 

12. นางสาวนิ่มนวล  อุตระ    กรรมการ 
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13.  อาจารยสาธิต  บุญนอม    กรรมการ 

14.  นายสอาด  ศรีจันทร     กรรมการ 

15.  อาจารยมานพ  เอี่ยมสะอาด    กรรมการ 

16.  อาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน   กรรมการ 

17. นางสาวอัปสร  กิจเจริญคา    กรรมการ 

18. นางสาวบังอร  คหัฏฐา    กรรมการและเลขานุการ 

19. นางอมรรัตน  ดิฐสถาพรเจริญ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

20. นางสาวเอมอร  สุดชารมย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ข.  คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งและตรวจนบัคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย 
ประเภทผูแทนทั่วไป  ประกอบดวย 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
1. อาจารยมาณพ  อิศรเดช    ประธานกรรมการ 

2. นายสําเภา  มหาวีระรัตน    กรรมการ 

3. นางอารีย  พุกเพ็ชร     กรรมการและเลขานุการ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

1. ผูชวยศาสตราจารยพรพจน  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวยุวดี  มนทิรมาโนชญ    กรรมการ 

3. นางเฉลยพร  ศรไพนันท    กรรมการและเลขานุการ 
คณะโบราณคดี 

1. อาจารย ดร.สมบัติ  มั่งมีสุขศิริ    ประธานกรรมการ 

2. นางสาววรันดา  แกวหอมคํา    กรรมการ 

3. นางสาวดวงใจ  ตะกรุดทอง    กรรมการและเลขานุการ 
คณะมัณฑนศิลป 

1. นางมาลินี  วิกรานต     ประธานกรรมการ 

2. นางภาวนา  ใจประสาท    กรรมการ 

3. นายวุฒิ  คงรักษา     กรรมการและเลขานุการ 
คณะอักษรศาสตร 

1. นางสาวพันทิพา  ศรีพื้นผล    ประธานกรรมการ 

2. นางมณี  เผือกหอม     กรรมการ 

3. นายรุงธรรม  เหลียววัฒนกิจ    กรรมการและเลขานุการ 
คณะศึกษาศาสตร 

1. อาจารยสุทธิลักษณ  ศิลลา    ประธานกรรมการ  

2. นางสาววรรณี  สุวรรณรักษ    กรรมการ 

3. นางสาวนิตยา  ทองใหญ    กรรมการและเลขานุการ 
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คณะวิทยาศาสตร 
1. รองศาสตราจารยวัฒนา  เกาศัลย   ประธานกรรมการ 

2. นางสายชล  เขยีววิชัย     กรรมการ 

3. นายเกียรติ  อุดมกาญจนานนท    กรรมการและเลขานุการ 
คณะเภสชัศาสตร 

1. นายปยพงศ  มณีศรี     ประธานกรรมการ 

2. นางศิริรัตน  จุลษร     กรรมการ 

3. นางอารยา  ธนะวัฒนานนท    กรรมการและเลขานุการ 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. นางทองทิพย  อยูพะเนียด    ประธานกรรมการ 

2. นางพนิดา  ตันติอํานวย    กรรมการ 

3. นางสาววรรณภา  กลางแทน    กรรมการและเลขานุการ 
คณะดุริยางคศาสตร 

1. นางสาวนิ่มนวล  อุตระ      ประธานกรรมการ 

2. นางสาวพัชรินทร  โตะบุรินทร    กรรมการ 

3. นางวิภา  ไชยสกุุมาร     กรรมการและเลขานุการ 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

1. อาจารยสาธิต  บุญนอม    ประธานกรรมการ 

2. อาจารยพรรณธิภา  ณ เชียงใหม   กรรมการ 

3. อาจารยภูธฤทธิ์  รักษาศิริ    กรรมการและเลขานุการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

1. นายสอาด  ศรจีันทร     ประธานกรรมการ 

2. นางสาวเสาวภา  ประทุมสินธุ      กรรมการ 

3. นางสาวแสงจันทร  คงอิ่ม    กรรมการและเลขานุการ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. อาจารยมานพ  เอี่ยมสะอาด    ประธานกรรมการ 

2. นางสาวยุวดี  เพ็ชรประไพ    กรรมการ 

3. นายมาย  ยินชยั     กรรมการและเลขานุการ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

1. อาจารยปญจพล  เหลาพูนพัฒน     ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกาญจนาภรณ  ชมดาว    กรรมการ 

3. นางสาวณิชมน  เจริญเศรษฐมห   กรรมการและเลขานุการ 
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สํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
1. นางสาวบังอร  คหัฏฐา    ประธานกรรมการ 

2. นางสาวเอมอร  สุดชารมย    กรรมการ 

3. นางวราภรณ  ฉัตรวงศพันธ    กรรมการและเลขานุการ 
สํานักงานอธิการบดี  วังทาพระ 

1. นางสาวอัปสร  กิจเจริญคา    ประธานกรรมการ 

2. นางสุมาทิพย  ปนนิล     กรรมการ 

3. นางวิภาภรณ  วุฒิภักด ี    กรรมการและเลขานุการ 

  แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.5       รายงานการควบคุมภายในระดับองคกร  ตามระเบียบฯ ขอ  6 
   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2549 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดประกาศใชระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน           

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กําหนดใหสวนราชการนํามาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามระเบียบฯ  ไปเปนแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสวนราชการและมหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร              

ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 634/2549 ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 แลวนั้น 

ในการการรายงานผลประเมินของระบบการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549           

คณะวิชาและหนวยงานไดประเมินผลการควบคุมภายใน จัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  ตลอดจน

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในระดับหนวยงานยอยใหมหาวิทยาลัยแลว  

ในการนี้กองกลางในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ไดประมวลจากรายงานของคณะวิชา        

และหนวยงานและจัดทําเปนรายงานการควบคุมภายในโดยรวมในระดับองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  

ดังนี้ 

       1. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอน  ระดับ

องคกร (แบบติดตาม ปอ.3)  

  2. สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร  (แบบ ปอ.2)   

  3. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร  (แบบ ปอ.3) 

                4. หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับองคกร  (แบบ ปอ.1) 
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  โดยรองอธิการบดีฝายบริหารในฐานะเจาหนาที่ระดับอาวุโสตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ที่ 634/2549  ลงวันที่ 28 เมษายน 2549  ไดจัดทําหนังสือรับรองการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.1-ร   

  ทั้งนี้  รายงานทั้งหมดดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ

ประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 แลว 

  อนึ่ง  งานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2549 เพื่อเสนอตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมาพรอมกันนี้ดวย 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบรายงานการควบคุมภายในโดยรวมในระดับองคกร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 แลวจะไดนําเสนอคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดินตามที่ระเบียบฯ กําหนดให

รายงานตอคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดินภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ (ภายในเดือนธันวาคม 

2549)  ตอไปและเห็นชอบใหนําเสนอรายงานการควบคุมภายในโดยรวมในระดับองคกร ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ.2549 เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมครั้งตอไป 

  อนึ่ง  ในสวนของจุดออนการควบคุมภายในเกี่ยวกับงานวิจัยที่ประชุมไดมอบหมายให               

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาประสานงานกับผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาในรายละเอียด

เร่ืองเกี่ยวกับทิศทาง/นโยบาย/การดําเนินการสงเสริม  สนับสนุนใหบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรทําวิจัยใหมาก

ขึ้นแลวใหนําเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6       การกําหนดแนวทางฯ  ประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 24/2549 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ไดใหแตงตั้งคณะกรรมการ

กําหนดแนวทาง  ขั้นตอน  และรูปแบบการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาโดยมหาวิทยาลัย

ศิลปากรไดมีคําส่ังที่ 2058/2549 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2549  แตงตั้งคณะกรรมการฯ ดังกลาวแลวนั้น 

  บัดนี้  คณะกรรมการฯ  ไดรายงานผลการประชุมพจิารณาและไดจัดทําเอกสารดังนี้ 

  1 เอกสารสรุปแนวทาง ขั้นตอน และรูปแบบการประมวลผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับ

หัวหนาภาควิชา 

  2. แบบรายงานผลการประเมินตนเองโดยหัวหนาภาควิชาที่ถูกประเมิน พรอมดวยแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา (แบบ ปมภ.1) 

  3. แบบแสดงความเห็นในการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาที่ถูกประเมิน (แบบ ปมภ 2)           

โดยมีผูประเมิน 2 กลุม ไดแก 
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   3.1 คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะแลวแตกรณี 

   3.2 กลุมบุคลากรภายในภาควิชาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (ถาม)ี 

  4. แบบสรุปประเมินหัวหนาภาควิชาโดยคณะกรรมการประมวลฯ 

  5. แบบสรุปขอมูลการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประมวลฯ (ปมภ 3) 

  6. แบบรายงานการประเมิน สรุปความเห็น พรอมขอเสนอแนะแกผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชา

โดยที่ประชุมคณบดี (ปม  ทปค) 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการกําหนดแนวทาง ขั้นตอน             

และรูปแบบการประมวลผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชา  ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ             

โดยใหมีการปรับแกไขตามที่ที่ประชุมเสนอแนะกอนในขอ 2.3 เปนดังนี้ 

  “2.3  แจงใหบุคลากรภายในภาควิชาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (ถามี)  เสนอความเห็น

เปนลายลักษณอักษร  ตามแบบ  ปมภ 2 พรอมแสดงความพึงพอใจตอหัวหนาภาควิชาดวยวิธีลับตามกําหนด                 

เวลาที่คณะกรรมการประมวลผลฯ กําหนด” 

  แลวใหดําเนินการตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.7       ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลมิศรี  จันทสิงห  ขออนุญาตเดนิทางไปราชการ 
   เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ และขอรบัการสนับสนนุคาใชจาย
   ในการเดินทางไปราชการจากมหาวิทยาลัยเปนกรณีพเิศษ   
 
สรุปเรื่อง 
  ดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมศรี  จันทสิงห  ภาควิชาภาษาอังกฤษ  คณะอักษรศาสตร  

ไดรับการตอบรับจากคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนานาชาติ 2007  Popular  Culture  and  American  

Cultural  Conference,  Boston  :  Massachusetts, USA  ใหไปเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง  “The Power of 

the Auteur : The Adaptation of  the Anna  Myth  to Musical  and  Films”  มีกําหนด 4 วัน  ระหวางวันที่ 4 – 7 

เมษายน 2550 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

              ในการนี้  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมศรี  จันทสิงห  ประสงคขออนุญาตเดินทางไปเขารวม

ประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง  “The Power of the Auteur : The Adaptation of the Anna Myth  to 

Musical and Films” มีกําหนด 6 วัน ตั้งแตวันที่ 3 – 8 เมษายน 2550 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา   เนื่องจากการ

ประชุมดังกลาวเปนการประชุมเฉพาะสาขา  และเปนการประชุมใหญที่มีชื่อเสียงในดานสังคมศาสตร  โดย

เฉพาะที่เกี่ยวกับศิลปะ  วัฒนธรรมและวรรณกรรมรวมสมัยของอเมริกา  ซึ่งคณะอักษรศาสตรไดพิจารณาแลว           

เห็นวา  การที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมศรี  จันทสิงห  ไดรับการตอบใหไปเสนอผลงานทางวิชาการดังกลาวเปน
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โอกาสอันดียิ่งและเปนประโยชนตอบุคลากรของคณะอักษรศาสตรที่จะไดมีโอกาสไปเสนอผลงานทางวิชาการและ

แลกเปลี่ยนความรูที่จะเปนประโยชนในการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร จึงเห็นสมควรสนับสนุนโดยที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรคร้ังที่ 21/2549  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549  ไดพิจารณาแลว 

มีมติเห็นชอบใหเสนอขอรับการสนับสนุนคาเดินทางไปราชการจากมหาวิทยาลัยจํานวน  50,000 บาท  (หาหมื่น 

บาทถวน)  จากงบประมาณโครงการสงเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร          

วาดวยหลักเกณฑการสงเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ พ.ศ.2549 เปนกรณีพิเศษ เนื่องจาก

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมศรี  จันทสิงห  เคยไดรับการสนับสนุนทุนเพื่อเดินทางไปเสนอผลงานครั้งกอนเมื่อ 

วันที่ 13 – 18  เมษายน 2548 ทําใหมีระยะเวลาหางจากการรับทุนสนับสนุนครั้งกอนไมครบ 2 ป  ตามเกณฑที่

กําหนดโดยขาดไปเพียง 10 วัน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเพื่อ

เสนอผลงานทางวิชาการ  แก  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมศรี  จันทสิงห  เปนจํานวนเงิน 50,000 บาท  (หาหมื่น

บาทถวน)  จากงบประมาณโครงการสงเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร   

วาดวยหลักเกณฑการสงเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ พ.ศ.2549 เปนกรณีพิเศษตามที่           

คณะอักษรศาสตรเสนอ แลวใหดําเนินการตอไป 

  
ระเบียบวาระที่ 4.8       (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรือ่ง  คาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ  
   ในการสอบคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ 
   ภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง  
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอแกไข/เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  เ ร่ือง  คาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยตรง  โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่เร่ิมดําเนินงานใน         

การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยตรง  

ประจําปการศึกษา 2550 เปนตนไปน้ัน  บัดนี้  งานวินัยและนิติการไดดําเนินการปรับแกไข/เพิ่มเติมประกาศ

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  คาตอบแทนและ

คาใชจายอื่น ๆ  ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  โดยตรง 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบใน (ราง)  ประกาศดังกลาว  แลวใหนําเสนอ

อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

  
ปดประชุมเวลา  14.10  น.  
 

 

 

 

 

       (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

           ผูจดรายงานการประชุม 

 


