
                    รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                       ครั้งที่  4/2549 
                           วันอังคารที่  21 กุมภาพันธ  2549 
        ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน  

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

 

ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.วิวัฒนชัย   อัตถากร  อธิการบด ี   ประธานที่ประชุม 

   2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

   3.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี             

   4.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   5.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  รองอธิการบดีฝายบริหาร    

   6.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

   7.  อ.สกุล   บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา         

   8.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

   9.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม     

 10.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร 

 11.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ     

 12.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 13.  ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 14.  อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป     

 15.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร     

 16.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

 17.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 18.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร                      

 19.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 20.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 21.  รศ.ดร.วิชยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   

 22.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 23.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 24.  รศ.ดร.วศิน  อิงคพฒันากุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวชิาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ

 25.  รศ.ดร.จิราวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    

 26.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
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 27.  อ.ดร.วัชนยี  เชาวดํารงค  รองผูอํานวยการฝายบริหารสถาบันวิจัยและพฒันา 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 28.  ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  ประธานสภาคณาจารย    

 
ผูไมมาประชมุ 
  1.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา ลากิจ                  

     และภูมิปญญาทองถิ่น 

  2.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกลุ  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ  ติดราชการ 

  3. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  ไปราชการตางประเทศ     

  4.  อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ติดราชการ 

  5.  รศ.วิโชค   มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป   ไปราชการตางประเทศ 
  
เปดประชุมเวลา  11.15  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  3/2549 
   เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ  2549 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่ 3/2549  เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ 2549 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหแกไขรายงานการประชมุดังนี้ 

  หนาแรก  ผูมาประชมุ  ลําดับท่ี 13 ใหแกเปน   “13. อ.นพดล  ยุทธมนตร”ี 

  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว  

   
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  บัณฑิตวิทยาลัยขอแกไขคาระดบัผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2548 จํานวน 5 รายวิชาดังนี้ 
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  1.  รายวิชา  550  621  Advanced Pharmaceutical  Technology I ของนักศึกษาจํานวน 1 

ราย 

  2.  รายวิชา  550  736  Advanced in Cosmetic Sciences and Technology  ของนกัศึกษา 

จํานวน 1 ราย 

  3.  รายวิชา  550  531  Theoretical Aspects of Dosage  for Design ของนักศึกษาจํานวน 

2 ราย 

  4.  รายวิชา  567  328  Current  Topics in  Pharmaceutical  Technology  ของนักศึกษา

จํานวน 1 ราย 

   5.  รายวิชา  550  401  Research  Methodology in Pharmaceutical  Sciences ของ

นักศึกษาจํานวน 6 ราย 

  ทั้งนี้  ไดผานความเห็นชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 1/2549 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 และไดนําเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 

ของรายวิชาดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชมุรับทราบ  
  
ระเบียบวาระที่ 2.2  ผลคัดเลอืกและขอเสนอแนะในการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน 

ประจําป 2548 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 140/2548 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548 และคําส่ังที่ 

389/2548  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน โดยมีวาระ

การดํารงตําแหนง 3 ป นั้น 

  บัดนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน

มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2549 โดยมีผูสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติแตละกลุม ประจําป 

2548 ดังนี้ 

  1.  กลุมขาราชการ ระดับ 6 – 8 ไดแก 

       - นางสุภาพ  กลอมจิตต  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ ระดับ 8 

         สังกัดศูนยคอมพิวเตอร 

2. กลุมขาราชการ ระดับ 1 – 5 ไดแก 

      - นางพรทิพย  นิธิโกสินทร ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 5 ระดับ 5 

         สังกัด  สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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3. กลุมลูกจางประจํา ไดแก 

      - นางสาวยุพา  ทรัพยสมบูรณ  ตําแหนงนักการภารโรง 

               สังกัด  คณะวิทยาศาสตร 

จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ นอกจากนี้คณะกรรมการฯ 

มีขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในการดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2548 เพิ่มเติม คือ        

มีขาราชการ ลูกจางประจําที่ไดรับการเสนอชื่อจากหนวยงานตาง ๆ ตอเนื่องหลายครั้ง โดยไดรับคะแนนเสียง

จากคณะกรรมการฯ จํานวน 15 ทาน ใหเปนผูเหมาะสมในลําดับที่ 2 ดังนั้นคณะกรรมการฯ มีความเห็นพอง

กันวา สมควรเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศเกียรติคุณหรือเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยหรือของที่ระลึก

อยางใดอยางหนึ่ง มอบใหเปนรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัย (วันที่ 12 ตุลาคม 2549) เพื่อเปนขวัญ

กําลังใจใหบุคคลเหลานั้น  ทั้งนี้  มิไดตัดสิทธิหนวยงานจะสงเขารับการคัดเลือกในคราวตอไปตามรายชื่อ

ดังตอไปน้ี 

-  กลุมขาราชการ ระดับ 6 – 8   ไดแก นางนัยนา  สุคนธมณี 

     สังกัด หอสมุด พระราชงวังสนามจันทร 

-  กลุมขาราชการ ระดับ 1 – 5   ไดแก นางจารินีย  ปอมสุข 

     สังกัด คณะศึกษาศาสตร 

-  กลุมลูกจางประจํา   ไดแก  นายฉัด  แกวมา 

     สังกัด คณะศึกษาศาสตร 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 
มติ    ที่ประชุมรับทราบผลการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจาํป 2548 และขอเสนอแนะ          

ของคณะกรรมการฯ  ทั้งนี้  ทีป่ระชมุไดมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนในป

ตอไปดําเนินการดังนี้ 

  1.   พิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2549  ของกระทรวงศึกษาธิการ         

จากรายชื่อของขาราชการแตละกลุมที่หนวยงานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ 

  2.  พิจารณาการคัดเลือกบุคลากรดีเดนทั้ง 3 กลุม  คือสายวิชาการ  สายสนับสนุน ลูกจางประจํา  

ระดับหนวยงานของมหาวิทยาลัย  เพื่อเสนอใหมหาวิทยาลัย  จัดทําประกาศเกียรติคุณหรือเข็มเครื่องหมายของ

มหาวิทยาลัยหรือของที่ระลึกอยางใดอยางหนึ่งมอบใหในวันสถาปนามหาวทิยาลัย  (12 ตุลาคม 2550)  เพื่อเปน

ขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้  การพจิารณาคัดเลือกตัวบุคคลทั้ง 3 กลุมนั้น ใหแตละหนวยงานเปนผูคัดเลือก

และถือเปนที่สุด 
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ระเบียบวาระที่ 2.3  ผลการปฏิบตัิตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2549 
 
สรุปเรื่อง  
  ดวยงานการประชุมไดจัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

1/2549  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549  เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม               

สภามหาวิทยาลัย  แลวจักไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2549 วันที่  

8 มีนาคม 2549 ตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ   

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบโดยมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการปฏิบัติตามมติทีป่ระชมุ 

สภามหาวิทยาลัย แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 

8 มีนาคม 2549 ตอไป 

    
ระเบียบวาระที่ 2.4 ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดดุวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   พ.ศ.2549 
  
สรุปเรื่อง  
  ตามที่มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุ  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2545 แกไขเพิ่มเติม

ความในขอ 18  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุ  พ.ศ.2535 และฉบับท่ีแกไขเพิ่มเติมกําหนดให

มีวิธจีัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด นั้น 

  โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวนัที่ 5 ตุลาคม 2547 วันที่ 6 ธันวาคม 2548 และวันที่ 27 ธันวาคม 

2548 เห็นสมควรใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสและใหดําเนินการปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัสดดุวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหสามารถนําวิธีการดังกลาวมาใชไดโดยกวางขวางแพรหลาย  โปรงใส มกีารแขงขัน

อยางเปนธรรม  ประหยัดงบประมาณของแผนดิน  บังเกิดความคุมคา  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ

ความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน   เปนประโยชนแกทางราชการ  โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 

2549  

  ตามรายละเอียดในเอกสารระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ.2549    

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 2.5 นักศึกษาทําชือ่เสียงใหมหาวิทยาลัย 
  
สรุปเรื่อง 
  ดวย นางสาวสมพร  คําชมภู  นักศึกษาปริญญาโท  ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร            

และ รองศาสตราจารย ดร.อารีย  ทองภักดี  อาจารยที่ปรึกษา  คณะวิทยาศาสตร  ผูศึกษาวิจัยพรรณไมวงศ

กระดังงา  (FAMILY  ANNONACEAC)  ในปาเขตตะวันตกของประเทศไทย ไดสํารวจพบพืชวงศกระดังงาพันธุ

ใหมของโลกทีบ่ริเวณพุปูราชนิี  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  คือ พันธุ  Polyalthia  kanchanaburiana S. 

Khumchompoo & A. Thongpukdee  และ Miliusa longiflora  (Hook. f. & Thomson)  Baillon  ex  Finet & 

Gagnep. ซึ่งเปนชนิดที่เพิ่งพบครั้งแรกในประเทศไทย  (New  Record) และ 1 ใน 2 ชนิดนี้เปนพืชวงศกระดังงา 

ที่เพิ่งพบเปนครั้งแรกในโลก  (New Species) อีกดวย  โดยไดลงพิมพเผยแพรในวารสาร  “THAI  FOREST  

BULLETIN” ฉบับที่ 33 ค.ศ.2005 ซึ่งเปนวารสารที่ยอมรับในวงการวชิาการดานอนุกรมวิธานในระดับสากลเปนที่

เรียบรอยแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบโดยใหนําเรื่องดังกลาวตีพิมพในขาวประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยและให

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
  
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมม ี
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1       คณะศึกษาศาสตรเสนอปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการในสวนของ 
   สํานักงานเลขานุการ 
          
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 25/2548 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 

2548 ไดพิจารณาเรื่อง คณะศึกษาศาสตรเสนอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการในสวนของสํานักงาน

เลขานุการโดยมีมติ  ใหคณะศึกษาศาสตรไปทบทวนในรายละเอียดของขอมูล (ใหม)  นัน้ 

  ในการนี้คณะศึกษาศาสตรไดทบทวนในรายละเอียดของขอมูลและไดปรับตามที่ที่ประชุม

เสนอแนะแลว ดังนี้ 

  สํานักงานเลขานุการมีโครงสรางการจัดแบงสวนราชการเปน 7 งาน ประกอบดวย 

1. งานบริหารและการจัดการแบงออกเปน 4 หนวยคือ 

-  หนวยสารบรรณ 

-  หนวยการเจาหนาที่ 
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-  หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

-  หนวยประชาสัมพันธ 

2. งานแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาแบงออกเปน 4 หนวยคือ 

-  หนวยนโยบายและแผน 

-  หนวยงบประมาณ 

-  หนวยประกันคุณภาพ 

-  หนวยวิเทศสัมพันธ 

3. งานคลังและพัสดุแบงออกเปน 2 หนวยคือ 

-  หนวยการเงินและบัญชี 

-  หนวยพัสดุ                     

4.  งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษาแบงออกเปน  7 หนวยคือ 

 -  หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 

 -  หนวยพัฒนาหลักสูตร 

 -  หนวยกิจการนักศึกษา 

 -  หนวยบัณฑิตศึกษา 

 -  หนวยบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

 -  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 

 -  หนวยผลิตตําราและเอกสารการสอน 

5.  งานพัฒนาประสบการณวิชาชีพแบงออกเปน 2 หนวยคือ 

 -  หนวยพัฒนาทักษะชีวิต 

 -  หนวยจัดฝกประสบการณวิชาชีพ 

6.  งานวิจัยและบริการวิชาการแบงออกเปน 3 หนวยคือ 

 -  หนวยวิจัยและพัฒนา 

 -  หนวยบริการวิชาการแกชุมชน 

 -  ศูนยการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ 

7.  งานสํานักงานโรงเรียนสาธิตแบงออกเปน 5 หนวยคือ 

 -  หนวยบริหารและการจัดการ 

• สารบรรณ 

• การเจาหนาที่ 

• อาคารสถานที่และยานพาหนะ 

• อนามัยและโภชนาการ 

• สวัสดิการและความปลอดภัย 

• สารสนเทศ 
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-  หนวยคลังและพัสดุ 

• การเงินและบัญชี 

• พัสดุ 

-  หนวยบริการการศึกษาและสงเสริมวิชาชีพครู 

• ทะเบียนและวัดผล 

• สงเสริมและพัฒนาวิชาการ 

• ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

• หองสมุด 

• สงเสริมฝกประสบการณวิชาชีพ 

• สงเสริมการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 

 -  หนวยแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา 

• นโยบายและแผน 

• งบประมาณ 

• ประกันคุณภาพ 

• วิเทศสัมพันธ 

• ประชาสัมพันธ 

-  หนวยกิจการนักเรียน 

• วินัยและติดตามพฤติกรรม 

• กิจกรรมนอกหลักสูตร 

• กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการในสวนของ

สํานักงานเลขานุการตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ  แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มมีติใหความเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณาตอไป 

ทั้งนี้ ควรแจงที่ประชมุคณะกรรมการศึกษาวิเคราะหทิศทางการเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อทราบดวย 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2       การแตงตั้งผูประสานรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที ่377/2548 ลงวันที ่ 17 มีนาคม 2548 ที่ 575/2548 ลงวันที ่ 

20 เมษายน 2548 ที่ 623/2548 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548  ที่ 912/2548 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2548          

ที่ 1716/2548  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2548 และที่ 1871/2548 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 แตงตั้ง            
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ผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป  โดยจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 15 มีนาคม 2549 นั้น  เพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง คณะวิชาตางๆ จึงไดเสนอชื่อผูประสานงานรายวิชาศึกษา

ทั่วไปมาเพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา 

  ตามรายละเอียดในเอกสารรายชื่อผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป แลวจะได

นําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป  
        
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในรายชื่อผูประสานงานรายวิชา

ศึกษาทั่วไป โดยใหปรับเพิ่ม/แกไขรายชือ่ผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 

  1.  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (วังทาพระ) 

   -  รายวชิา 080 133 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน เปน อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ   

คณะอักษรศาสตร 

   -  รายวิชา 080 135 กฎหมายกับสังคม เปน ผศ.สุวิดา  ธรรมมณีวงศ  คณะอักษรศาสตร 

  2.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

   -  รายวิชา  080 154 คอมพิวเตอรเบื้องตน  เปน ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ               

คณะวิทยาศาสตร 

  3. กลุมวชิามนุษยศาสตร  (วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร) 

   -  รายวิชา 080 105 ปรัชญาพทุธศาสนา และรายวิชา 080 106 พุทธศาสนาในชีวิต

ของคนไทย เปน ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน คณะอักษรศาสตร 

  4. กลุมวชิาสังคมศาสตร   

   -  รายวิชา 080 135 กฎหมายกับสังคม เปน ผศ.สุวิดา  ธรรมมณีวงศ คณะอักษรศาสตร 

  5. กลุมวชิาภาษา  ใหเพิ่มเติมรายวิชาดังตอไปนี้ 

   -  รายวิชา 080  201 ภาษาเขมรเบื้องตน  1 เปน ผศ.อบุล เทศทอง  คณะอักษรศาสตร 

   -  รายวิชา 080  202 ภาษาเขมรเบื้องตน 2 เปน ผศ.อบุล  เทศทอง  คณะอักษรศาสตร 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร (หลักสูตรใหม)          

  ฉบับป พ.ศ.2549 
           
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร  

(หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2549  โดยกาํหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2549  เปนตนไป ซึ่งได 

ผานการเห็นชอบในการเวียนรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาการแลว 
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  ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับแผนการเปดหลักสูตรนี้ ซึ่งไมมใีนหลักสูตรและเปาหมาย 

นักศึกษาระหวางป พ.ศ.2545- พ.ศ.2552  ของมหาวิทยาลยัศิลปากร  (ฉบับปรับแผน ป พ.ศ.2547) ดวย 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี้ 

  1.  ใหความเห็นชอบในการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร  

(หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2549 แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอ         

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

  2. ใหความเห็นชอบในการเสนอขอปรับแผนหลักสูตรใหมตามที่คณะวิทยาศาสตรเสนอ แลว

ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4       ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานติิวิทยาศาสตร 

  (หลักสูตรใหม)  พ.ศ.2549 ในลักษณะโครงการพิเศษ 

           
สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษครั้งที่ 

7/2548 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 เห็นชอบการขอเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา                 

นิติวิทยาศาสตร (หลักสูตรใหม) พ.ศ.2549 ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษา

ตน  ปการศึกษา 2549  เปนตนไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร (หลักสูตรใหม) พ.ศ.2549 ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยใหเพิ่มรายชื่อ

อาจารยประจาํหลักสูตรจํานวน 5 รายไวในหลักสูตรดวย  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.5       (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน                 

  เหมาจายจากเงินรายไดสําหรับการจดัหารถและการใชรถของผูดํารงตําแหนง
  ผูบริหาร พ.ศ. .... 

           
สรุปเรื่อง 
  ดวยผูบริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการศูนย  ผูอํานวยการสถาบัน  

ผูอํานวยการสาํนัก และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ มีภารกิจที่จะตองเดินทางไป
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ปฏิบัติราชการตาง ๆ ใหกับมหาวิทยาลัยเปนประจํา  ดังนั้น  เพือ่ใหการปฏิบัติภารกิจของอธิการบดี รองอธิการบดี  

คณบดี  ผูอํานวยการศูนย  ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก  และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี

ฐานะเทียบเทาคณะมีความสะดวก  คลองตัว  สมควรใหผูดํารงตําแหนงผูบริหารดังกลาว จัดหารถยนตนั่ง

สําหรับใชในการปฏิบัติราชการ  จึงเห็นควรกําหนดใหมีการเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจายจากเงินรายไดสําหรับ

การจัดหารถและการใชรถของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี   คณบดี  ผูอํานวยการศูนย  ผูอาํนวยการ 

สถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มฐีานะเทียบเทาคณะขึ้น  โดยที่ประชมุคณบดี

ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ 2549 ใหปรับแกไขตามที่ที่ประชุมเสนอแนะกอนนั้น  บัดนี้  งานวินัย

และนิติการไดดําเนินการแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสาร  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการเบิกจายเงิน

คาตอบแทนเหมาจายจากเงินรายไดสําหรับการจัดหารถและการใชรถของผูดํารงตําแหนงผูบริหาร พ.ศ. ....  

  จึงเสนอทีป่ระชมุพจิารณาใหความเห็นชอบ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการเบิก

จายเงินคาตอบแทนเหมาจายจากเงินรายไดสําหรับการจัดหารถและการใชรถของผูดํารงตําแหนงผูบริหาร พ.ศ. ....  

แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน  (ราง) ระเบียบดังกลาว  โดยให

ปรับแกไขเพิ่มเติมดังนี้  

  1.  ใหตัดขอความในขอ 6 ออก 

  2.  ใหเพิ่มขอความตอไปน้ี ในขอ 10 

  “ขอ 10 ใหผูดาํรงตําแหนงผูบริหารที่ใชสิทธิเลือกรับเงินคาตอบแทนเหมาจายจัดหารถยนตนั่ง 

เพื่อใชในการปฏิบัติราชการใหเหมาะสมกับเกียรติและฐานะตําแหนงที่ดํารงอยูดวยการซื้อ หรือเชาซื้อ หรือเชา 

รวมทั้งรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นดวย” 

  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอเลื่อนเวลาและสถานที่ในการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี ครั้งที่ 5/2549 

 
สรุปเรื่อง 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยตามปฏิทินการประชมุ ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี ครั้งที ่

5/2549 กําหนดการประชุมในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2549 ณ สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  

ซึ่งวันดังกลาวโดยเฉพาะในชวงเชาตรงกับวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ              

พระราชดําเนินทรงเปดนิทรรศการศิลปนิพนธของนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพและทรงเปด 

หองสมุดศาสตราจารย  หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล ของหอสมุดสาขาวังทาพระ ณ มหาวทิยาลัยศิลปากร  วังทาพระ 

ดังนั้น ประธานจึงประสงคจะขอเลื่อนเวลาและสถานที่ในการประชมุ ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี คร้ังที่ 5/2549     

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2549 เปนเวลา 13.30 น. ณ สํานักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน 
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  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชมุรับทราบและขอใหมาประชมุในวันและ เวลา  ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน ทั้งนี้ มอบหมาย 

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 5.2 ขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดสรรใหโครงการเตรียมกําลังคน                         
   ดานสถาปตยกรรมไทย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวย ผศ.วาสิฎฐ  อิ่มแสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 ใหการสนับสนุนโครงการเตรียมกําลังคนดานสถาปตยกรรม

ไทย  โดยมอบหมายใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยศิลปากร  

เปนสถาบันผูผลิต  ระยะเวลาของการดําเนินการตามแผน 10 ป (ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2541 – พ.ศ.2550) 

แตปรากฏวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2549  คณะสถาปตยกรรมศาสตรไมไดรับการจัดสรรโดยใหเหตุผลวาโครงการ

ดังกลาวไดส้ินสุดแลว  ซึ่งคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดเขาชี้แจงกับสํานักงบประมาณแลวโดยสาํนักงบประมาณ 

มีความเขาใจผิดวา  การดําเนินโครงการดังกลาวของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับมหาวทิยาลัยศิลปากรจะสิ้นสุด 

พรอมกันและเมื่อไดพิจารณาโครงการและเอกสารตาง ๆ แลว จึงเสนอแนะแนวทางในการของบประมาณเฉพาะ

ปงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยใหดําเนินการดังนี้ 

  1.  ขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อขอใชงบประมาณเหลือจายของโครงการเตรียมกําลังคนดาน

สถาปตยกรรมไทย และ /หรือ เงินงบประมาณแผนดินคงเหลือของมหาวิทยาลัยฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 และ 

  2.  ขออนมุัติมหาวิทยาลัย  เจียดงบประมาณประจําป พ.ศ.2549  เพื่อสมทบในสวนที่ขาดจาก 

ขอ 1.  

  ทั้งนี้  สํานักงบประมาณจะจัดสรรเงินคืนใหมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีตรัิบหลักการในแนวทางในการของบประมาณเพื่อจัดสรรใหโครงการ

เตรียมกําลังคนดานสถาปตยกรรมไทยเฉพาะป พ.ศ.2549  ตามขอ 1 – ขอ 2 โดยประธานจะไดหารือกับ           

คณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของอีกครั้ง  เพื่อพจิารณางบประมาณในสวนนี้โดยดวนตอไป 

  อนึ่ง  สําหรับคาํรองขอลดหยอนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมแกนักศึกษาทุนเตรียมกําลังคน

ดานสถาปตยกรรมไทย ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรพิจารณายกเวน

คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมในสวนของคณะกอน  แลวใหนําเสนอที่ประชมุคณบดพีิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง  หลักเกณฑการสงเสริม             
   การเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดประกาศใช  “หลักเกณฑการสงเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการใน

ตางประเทศ”  โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต  วันที่ 1 ตุลาคม 2548  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 นั้น  ในการนี้              

อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ คณบดีคณะอักษรศาสตรประสงคใหมีการพิจารณาทบทวนประกาศดังกลาวโดยเสนอ   

ขอตัดความในขอ 5 และขอ 6 ของประกาศ รวมทั้ง ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคที่จะใหตัดขอความในขอ 1 ตั้งแต  “และมีระยะเวลาในสัญญาจางเหลือไมนอย

กวา 2 ป  นับแตวันออกเดินทาง”  ออกดวย  เพื่อเปนการสนับสนุนใหคณาจารยและบคุลากรของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรไดรับโอกาสมากขึ้น 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการ  โดยใหตัดขอความในขอ 5 และขอ 6 

ของประกาศและมอบหมายใหงานวินัยและนิติการดาํเนินการปรับแกไขประกาศดังกลาวตามที่เสนอ  สวนขอ 

กําหนดอื่น ๆ  ขอใหมีการปรบัปรุงแกไขเมื่อมีการใชหลักเกณฑนี้ครบ  1 ปแลว.......  

 
ระเบียบวาระที่ 5.4 ความคืบหนาของกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต  (กรอ.) 
 
สรุปเรื่อง 
  อาจารยสกุล  บุณยทัต  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  ไดแจงความคืบหนาในกองทุนเงิน

ใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต  (กยศ.) ใหทีป่ระชมุทราบดงันี้ 

  หลังจากใชกองทุน  กยศ. มาถึงปจจุบันเปนเวลา 10 ป รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  

นายกรัฐมนตรีไดประกาศเปลี่ยนแปลงระบบการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาใหม โดยใหใช

รูปแบบกองทุนเงินกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต  หรือกองทุน กรอ. แทน เร่ิมในปการศึกษา 2549 เปนปแรกเปน

ลักษณะนํารองกับนิสิตนักศึกษาชั้นปที ่1 กอน  สวนระดับอืน่ ๆ ยังคงใหใชบริการกองทุน  กยศ. ไปจนจบการศึกษา 

รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ไดจัดสรรงบประมาณเริ่มตนใหกับกองทุน กรอ. ในปแรกนี้ ประมาณ 4 พันลานบาท 

  ตามหลักเกณฑของกองทุน กรอ. จะเปดกวางใหนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.)   และอนุปริญญาหรือเทียบเทาทุกคน  ไมจํากัดวายากดีมีจน ถามศีักยภาพ

ที่จะเรียนและเขาเรียนไดจะมีสิทธิกูเงินกองทุน กรอ. นี้ได  โดยไมจําเปนตองมีผูค้ําประกันหนี้เงินกู  แตอาศัย

รายไดในอนาคตของผูกูเปนหลักประกันในการชําระหนี้คืนซึ่งจะใหกูเฉพาะคาเลาเรียนและใชคืนเมือ่เรียนจบทํางาน 

แลวและมีรายไดตั้งแต 1.6 หมื่นบาทตอเดือน โดยไมคิดดอกเบี้ย  แตจะปรับมูลคาหนี้ตามอัตราเงินเฟอ/ดัชนีราคา

ผูบริโภคในแตละปแตจะไมเกิน 5% 
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  สําหรับคาใชจายสวนตัวที่นิสิตนักศึกษาจําเปนตองใช  กองทุน กยศ. จะเขามาดูแลใหกูยืมใน

สวนนี้  โดยไดจดัสรรเงินให 4 พันลานบาท  เพื่อใหนักศึกษาที่ฐานะยากจนกูไดเดือนละ 2 พันบาท 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่มีนาย        

สุรเกียรติ์  เสถียรไทย  เปนประธาน  ไดกําหนดเพดานอัตราคาเลาเรียนสูงสุดที่นิสิต นักศึกษา จะกูไดในแตละสาขา 

ดังนี้  

  กลุมที ่ 1   สาขาวชิาสังคมศาสตร  ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร 

สามารถกูยืมเงินกองทุน กรอ. ไดสูงสุด 6 หมื่นบาทตอป 

  กลุมที่ 2  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กูไดสูงสุด 7 หมื่นบาทตอป 

  กลุมที่ 3  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  พยาบาลศาสตร เภสัชศาสตร กูไดสูงสุด 8 หมื่นบาท 

ตอป 

  กลุมที่ 4 สาขาวิชาแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร กูไดสูงสุด 1.5 แสนบาท

ตอป 

  แตถาเปนหลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรนานาชาติสามารถกูไดสูงสุด 5 หมื่นบาทตอป 

  ทั้งนี้  คํานวณกันวางบประมาณเริ่มตนที่รัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตร ประเดิมใหกับกองทุน 

กรอ. ในปแรกราว 4.8 พันลานบาท  จะไมเพียงพอกับการรองรับความตองการของนิสิต นักศึกษาที่คาดวาจะ

ตองการกูเงินเรียนถึงประมาณ 5 แสนคน  จากจาํนวนนักเรียนที่ผานเขาสูร้ัวสถาบันอดุมศึกษาทั่วประเทศรวม

ทั้งสิ้นกวา 7 แสนคนตอป 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 5.5 “การศึกษาวิจัยแนวทางแกไขรัฐธรรมนูญ” 
 
สรุปเรื่อง 
  ประธานไดแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงสถานการณทางการเมืองในปจจุบันที่ไมสงบเรียบรอย 

รวมทั้งไดแจงใหทราบความคืบหนาของการที่นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดเชิญอธิการบดี           

ทั่วประเทศมาพบปะพูดคุยรวมกันศึกษา  “วิจัยแนวทางการแกไขรัฐธรรมนูญ”  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2549 

โดยขอใหอธิการบดีทุกคนกลับไปคิด วิจัย วิเคราะห แลวเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ

ฉบับเกาวาควรจะเปลี่ยนแปลงอยางไร  แลวนําขอวิจัยมารวมกันสังเคราะห เพื่อเปน (ราง) รัฐธรรมนูญฉบับที่  

มีการวิจัย ซึ่งในการนี้ ศ.ดร.ปรัชญา  เวสารัชช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประธานที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดมีการประชุมในเรื่องดังกลาวโดยมอบหมายใหแตละมหาวิทยาลัยที่มี

ความพรอมและสนใจใหรับเร่ืองนี้ไปดําเนินการวิจัยใหเสร็จภายใน 2 เดือน  โดย ทปอ. จะทําหนาที่ประสาน          

กับ สกอ. ใหรับทราบความคืบหนาและ สกอ.จะทําหนังสือแจงไปยังทุกมหาวิทยาลัยทราบอีกครั้งหนึ่ง 
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  ในสวนของมหาวิทยาลัยหากอาจารยทานใดสนใจขอใหนําเสนอในรูปของขอเสนอโครงการวิจัย 

(Research Proposal) แลวใหนําเสนอรองอธิการบดีฝายวชิาการ โดยรองอธิการบดีฝายวชิาการจะไดทําหนังสือแจง

รายละเอียดตาง ๆ ไปยังคณะวิชาตาง ๆ ทราบในภายหลัง  แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป  

สําหรับงบประมาณ สกอ.จะสนับสนุนงบประมาณซึ่งในเบื้องตนอยูประมาณไมต่ํากวา 20 ลานบาทสาํหรับ 137 

มหาวิทยาลัย 

  เนื่องจากสถานการณทางการเมืองปจจบุันยังไมสงบเรียบรอยประกอบกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

อยูใกลบริเวณทองสนามหลวงซึ่งใชเปนเวทีในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ประธานไดมอบนโยบายให      

รองอธิการบดี 2 เรื่อง คือ 

  1. กิจกรรมในสถาบันอุดมศึกษาใหอยูในกรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายเปนหลักแตหากเกินเลย 

จะเขาไปดูแลอยางใกลชิด 

  2.  ควรสนับสนุนวิถีทางสันติวิธีและสันติธรรมและใหคํานึงถึงความสงบเรียบรอย  ของบานเมือง

เปนหลัก 

  ในการนี้ที่ประชุมขอทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการที่มีการการเรียกรองของคณาจารย 

นักศึกษาเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญอยูในขณะนี้วา มหาวิทยาลัยมีนโยบายอยางไร ประธานแจงใหทราบวา 

ในกรณีนี้ถาบทบาทของคณาจารย นักศึกษาที่เปนการใชสิทธิสวนบุคคลหรือคณะบุคคลโดยปฏิบัติตามกรอบ 

กติกาของกฎหมายรัฐธรรมนูญและเปนไปดวยสันติวิธีและสันติธรรม ประธานจะไมไปขัดขวางหรือคัดคาน         

แตจะทัดทานหากคณาจารย  นักศึกษา  ที่ไมปฏิบัติตามกรอบกติกาของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

   
ปดประชุมเวลา  13.10  น. 
      

 

 

 

              (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ)                           

                   ผูจดรายงานการประชุม 
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