
                 รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                       ครั้งที่  6/2549 
                             วันอังคารที่  21  มีนาคม  2549 
        ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน  

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

 
ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.วิวัฒนชัย   อัตถากร  อธิการบด ี   ประธานที่ประชุม 

   2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

     และรักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

   3.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี             

   4.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ    

   5.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

   6.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม     

   7.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร 

   8.  ผศ.สุธี  คุณาวิชยานนท  รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

   9.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 10.  อ.ณัฐวฒุ ิ ปรียวนิตย   รองคณบดีฝายวิชาการ 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 11.  อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน  คณบดีคณะมณัฑนศิลป  

 12.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร     

 13.  ผศ.ดร.บํารุง  โตรัตน   รองคณบดีฝายวิชาการ 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร        

 14.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 15.  อ.ดร.วิเชยีร  ลีลาสงาลักษณ  รองคณบดีฝายบริหาร 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร                     

 16.  ผศ.ดร.พทิยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 17.  รศ.ดร.วิชยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   

 18.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 19.  ผศ.ดร.ดาวลอย  กาญจนมณีเสถียร  แทนคณบดีคณะวิทยาการจดัการ 

 20.  รศ.ดร.วศิน  อิงคพฒันากุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวชิาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ  
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 21.  อ.ประเทือง  วิรุฬหเพชร  รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

22.  ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร    

23.  อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   

24  อ.สราวุฑ  ตันณีกุล   รองผูอํานวยการฝายนิทรรศการศิลปะ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป  

25.  ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  ประธานสภาคณาจารย    

 
ผูไมมาประชมุ 
   1.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ไปราชการตางประเทศ 

   2.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา  ติดราชการ                  

     และภูมิปญญาทองถิ่น 

  3.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  ติดราชการ 

  4.  อ.สกุล   บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   ติดราชการ 

  5.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ    

  6.  ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   ลาปวย 

  7.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร    ติดราชการ                   

  8.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร        ติดราชการ 

  9.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร   ติดราชการ 

 10. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ติดราชการ 

 11.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ   ติดราชการ 

 12.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   ติดราชการ 

 13.  รศ.วิโชค   มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป    ไปราชการตางประเทศ 

 
เปดประชุมเวลา  10.40 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  5/2549 
   เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม  2549 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่ 5/2549  เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2549  

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหแกไขรายงานการประชมุดังนี้ 

  หนา 3  บรรทัดที่ 6   ใหแกเปน  “....คัดเลือกบคุลากรดีเดน....” 

  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  แนวทางการดาํเนินโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาผานระบบ
   กองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต  (กรอ.) ปการศึกษา 2549 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให  รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ         

เขารวมประชุม ทปอ. ครั้งที่ 1/2549  เมื่อวันเสารที่ 18 กุมภาพันธ 2549 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

นั้น มีเร่ืองเกี่ยวกับความคืบหนาของแนวทางการดําเนินโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาผานระบบ 

กองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต  (กรอ.) ปการศึกษา 2549  เพื่อแจงใหที่ประชุมไดทราบ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่  2.2  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2548 ในรายวิชาดังตอไปนี้ 

  1.  รายวิชา  900  111  Computer  for  Art   ของนักศึกษาจาํนวน  3 ราย 

  2.  รายวิชา  900  142  Comunication  Skills   ของนักศึกษาจํานวน  5 ราย 

  3.  รายวิชา  900  203  Principle  of  Business  Economy   ของนักศึกษาจํานวน 13 ราย 

  โดยไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติในการประชุมครั้งที่ 

2/2549  เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ 2549  
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  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2.3  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความ

เห็นชอบในการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอหลักสูตร โดยใหกองบริการการศึกษาเปนผูจัดทําคาํส่ังรายชื่อ

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือนนั้น  บัดนี้  กองบริการ

การศึกษาไดรายงานใหทราบวา ในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน 2548 – เดือนกุมภาพันธ 2549 กองบริการ

การศึกษาไดจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 

  1.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

(หลักสูตรปรับปรุง)  ฉบับป พ.ศ.2548 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  2.    คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร  

หลักสูตรนานาชาติ  (หลักสูตรใหม  พ.ศ.2549)  บัณฑิตวิทยาลัย 

  3.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

และภาคเอกชน  (หลักสูตรใหม  พ.ศ.2549)  บัณฑิตวิทยาลัย 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2.4 ขอเชิญสงผลงานเกี่ยวกับหญาแฝกเพื่อประกวดชิงรางวัล “The king of Thailand 
   Vetiver  Awards” 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.)  ในฐานะหนวยงานที่สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานหญาแฝกในประเทศไทยและการจัด

สัมมนาหญาแฝกนานาชาติ  ไดแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาทราบวา   

  มูลนิธิโพลาร  (Polar  Foundation)  ประเทศเวเนซุเอลา  จะจัดการประชุมหญาแฝก

นานาชาติครั้งที่ 4 (The  Fourth  International Conference on Vetiver : ICV – 4)  ขึ้นที่เมืองคาราคัส              

ประเทศเวเนซุเอลา   ในระหวางวันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2549 โดยมีหัวขอหลักของการประชุมคือ    “Vetiver  and 
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People  A Green  Investment for Sustainable Development :  Weaving a Better  World  ซึ่งการประชุม

ดังกลาว  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จฯ  ไปทรงเปนประธานและพระราชทาน

รางวัล  The King  of  Thailand  Vetiver  Awards จํานวน 4 รางวัลแกผูมีผลงานวิจัยหญาแฝกดีเดนและผลงาน

สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีระบบหญาแฝกดีเดน  ประเภทละ 2 รางวัล  ๆ ละ  2,500  เหรียญสหรัฐ  ทั้งนี้         

ผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศจะไดเขารวมในการประชุมเพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  และเพื่อเสนอผลงานแบบ  Oral  Presentation  ดวย  โดยจะไดรับการสนับสนุน

งบประมาณในการเดินทางเขารวมการสัมมนาจากมูลนิธิชัยพัฒนา  นอกจากนี้ผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ

อันดับที่ 1  และ 2 รวมท้ังสิ้น  8 รางวัล  จะไดรับ  Certificates  of  Excellence  ดวย 

  ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญนักวชิาการในหนวยงานของมหาวิทยาลัย 

ศิลปากรสงผลงานเพื่อนําเสนอในที่ประชุม  ICV – 4  ไปยังสํานักงาน กปร.  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชมุรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
ระเบียบวาระที่ 3.1 กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 
   พ.ศ.2549 
 
สรุปเรื่อง 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2549 ที่ประชุม           

ไดรับทราบกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ซึ่งประกอบดวย     

4 มิติ น้ําหนัก 100  คะแนนแลวนั้น 

  ในการนี้ ผศ.สาทิศ  ชูแสง  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย  ไดชี้แจงและให                 

รายละเอียดเพิ่มขึ้น ในมิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร โดยเฉพาะในสวนของตัวชี้วัดที่ 16 : “ระดับ

ความสําเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร” และตัวชี้วัดที่ 18 : “ระดับความสําเร็จของ          

การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง” ซึ่งกองแผนงานไดพิจารณาตามความเหมาะสมและความเปนไปไดมาก 

ที่สุด ประกอบกับความกระชั้นชิดในการตองสงขอมูลตามกําหนดเวลา จึงไดเลือกตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวชี้วัด         

ดังกลาว และไดจัดทําเปนคํารับรองใหอธิการบดีไดลงนามประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไปแลว  แตเนื่องจาก       

ตัวชี้วัดทั้งสองตัวชี้วัดดังกลาวจะตองไดรับความรวมมือในการดําเนินการจากคณะวิชาและหนวยงานดวย  

ดังนั้น  จึงขอทราบความเห็นในความเหมาะสมของตัวชีว้ัดที่เลือกไวดังกลาว 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชมุพจิารณาแลว เห็นวาในมิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคกร กาํหนดตัวชี้วัดเลอืกไว 4 

ตัวชี้วัด  เมือ่ไดพิจารณาจากคําอธิบายประกอบในแตละตัวชี้วัดแลวเห็นวา  ตัวชีว้ัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของ          
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การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากรและตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสําเร็จของการถายทอด

ตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระบบบุคคล เปนตัวชี้วัดที่คณะวิชาและหนวยงานมีความพรอมที่จะ

ดําเนินการได โดยคาดวาจะมีความสาํเร็จในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาวมากกวา ดังนั้น จึงมีมติ

เห็นชอบใหใชตัวชี้วัดที่ 16 และตัวชี้วัดที่ 19 แทน ทั้งนี้  ที่ประชุมไดมอบหมายให  รองอธิการบดีฝาย               

วางแผนและวิจัยประสานงานในเรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจากเดิมใชตัวชี้วัดที่ 16,18 เปนใช        

ตัวชี้วัดที่ 16,19  กับสํานักงาน ก.พ.ร. โดยดวนตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1       การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารยเพื่อเขารับการคัดเลือก            

  รับรางวัล  “หมอมงามจิตต  บุรฉัตร”  ประจําป  พ.ศ.2549 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยมูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต  บุรฉัตร  จัดใหมีการคัดเลือกอาจารยระดับอุดมศึกษา      

ผูทรงคุณธรรม  มีผลงานดีเดนในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา  

เพื่อเขารับรางวัล  “หมอมงามจิตต  บุรฉัตร”  ในงาน  “วันหมอมงามจิตต  บุรฉัตร”  วันที่ 18 ตุลาคม 2549 

และเพื่อนอมรําลึกถึงคุณูปการของหมอมงามจิตต  บุรฉัตร  ปูชนียบุคคลระดับโลกในการพัฒนาผูดอยโอกาส 

เพื่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อเปนแรงจูงใจและยกยองเชิดชูเกียรติคุณอาจารยในสถาบันการศึกษา  

ที่เสียสละอบรมนิสิต  นักศึกษาใหมีคุณธรรมและจริยธรรม   เปนพลังที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป            

  ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยใหพิจารณาคัดเลือกอาจารยในหนวยงาน 

จํานวน 1 คน  ที่มีผลงานดีเดนในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต  นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเขารับ         

การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล  “หมอมงามจิตต  บุรฉัตร” ประจาํป พ.ศ.2549  โดยขอใหสงถึงมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 25 

พฤษภาคม 2549  

  ทั้งนี้  อาจารยที่สถาบันการศกึษาหรือหนวยงานเคยเสนอชือ่มาใหมูลนิธฯิ  พจิารณาคัดเลอืกแลว  

แตยังไมไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัล  “หมอมงามจิตต บุรฉัตร”  มีสิทธิ์ที่จะไดรับการเสนอชื่อเขารับการ

คัดเลือกไดอีก 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารยเพื่อเขารับการ

คัดเลือกรับรางวัล  “หมอมงามจิตต  บุรฉัตร”  ประจําป พ.ศ.2549 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปน

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารยเพื่อเขารับการคัดเลือกรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําป 

พ.ศ.2549 

  1.  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม   ประธานกรรมการ 

  2.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 

  3.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป    กรรมการ 
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  4.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร    กรรมการ 

  5.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร    กรรมการ 

  6.  ประธานสภาคณาจารย    กรรมการ 

  7.  นางสาวอัปสร  กิจเจริญคา    เลขานุการ 

  8.  นาสุมาทิพย  ปนนิล     ผูชวยเลขานุการ 

  9.  นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ   ผูชวยเลขานุการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดงาน          
   วันคลายวันสถาปนามหาวทิยาลัยศิลปากร  ประจําป พ.ศ. 2549 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยใกลจะถึงกําหนดการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรแลว ฉะนั้น เพื่อให 

การจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2549 

ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชมุคณบดีพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ  และ

กําหนดสถานที่จัดงานเพื่อเตรียมการจัดงานในวันดังกลาว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณากําหนดสถานที่จัดงานและพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ 

และคณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําป พ.ศ.2549  

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหกําหนดสถานที่จัดงาน  ณ วังทาพระ  และเห็นชอบ

ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปนคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัด

งานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําป พ.ศ.2549  

ก.  คณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป   

     พ.ศ. 2549 ประกอบดวย 
1. อธิการบด ี ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบด ี ฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

3. นายกสมาคมนกัศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 

4. รองอธิการบดพีระราชวังสนามจันทร กรรมการ 

5. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

6. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 

7. รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญาและภมูิปญญาทองถิ่น กรรมการ 

8. รองอธิการบด ี เพชรบุรี กรรมการ 

9. ผูชวยอธิการบดี  วังทาพระ กรรมการ 
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10. ผูชวยอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 

11. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  วังทาพระ กรรมการ 

12. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 

13. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ หรือผูแทน กรรมการ 

14. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 

15. คณบดีคณะโบราณคดี หรือผูแทน กรรมการ 

16. คณบดีคณะมณัฑนศิลป หรือผูแทน กรรมการ 

17. คณบดีคณะอักษรศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 

18. คณบดีคณะศึกษาศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 

19. คณบดีคณะวิทยาศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 

20. คณบดีคณะเภสัชศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 

21. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือผูแทน กรรมการ 

22. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 

23. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร หรือผูแทน กรรมการ 

24. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หรือผูแทน กรรมการ 

25. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผูแทน กรรมการ 

26. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผูแทน กรรมการ 

27. ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ หรือผูแทน กรรมการ 

28. ผูอํานวยการหอศิลป หรือผูแทน กรรมการ 

29. ประธานสภาคณาจารย หรือผูแทน กรรมการ 

30. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต กรรมการ 

31. ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ 

32. หัวหนาฝายคลัง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

33. หัวหนาฝายบริหารและธุรการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

34. นางสุมาทิพย  ปนนิล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

35. นางชนิดา  วัยวุฒิเกียรติ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

36. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

37. นางสาวกรกมล  วรวงษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ข.  คณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร   

      ประจําป พ.ศ. 2549 ประกอบดวย 
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ 

  (ประธานอนุกรรมการฝายพิธกีารและกิจกรรม) 

2. รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร รองประธานกรรมการ 

3. นายกสมาคมนกัศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธานกรรมการ 
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4.   รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 

  (ประธานอนุกรรมการฝายวิชาการ) 

5. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

6. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 

 (ประธานอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ) 

7. รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญาและภมูิปญญาทองถิ่น กรรมการ 

8. รองอธิการบด ี เพชรบุรี กรรมการ 

9. ผูชวยอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 

10. ผูชวยอธิการบดี  วังทาพระ กรรมการ 

  (ประธานอนุกรรมการฝายพิธกีารทางศาสนาและสถานที่) 

11. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  วังทาพระ กรรมการ 

12. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 

13. ผูแทนคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 

14. ผูแทนคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

15. ผูแทนคณะโบราณคดี กรรมการ 

16. ผูแทนคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 

17. ผูแทนคณะอักษรศาสตร กรรมการ 

18. ผูแทนคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

19. ผูแทนคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

20. ผูแทนคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 

21. ผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

22. ผูแทนคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 

23. ผูแทนคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

24. ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

25. ผูแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

26. ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

27. ผูแทนวิทยาลัยนานาชาต ิ กรรมการ 

28. ผูแทนหอศิลป กรรมการ 

29. ผูแทนสภาคณาจารย กรรมการ 

30. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต กรรมการ 

31. หัวหนาฝายคลัง กรรมการ 

 (ประธานอนุกรรมการฝายการเงิน) 

32. นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร หรือผูแทน กรรมการ 

33. ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ 
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34. หัวหนาฝายบริหารและธุรการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

35. นางสุมาทิพย  ปนนิล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

36. นางอมรรัตน  ดิฐสถาพรเจริญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

37. นางชนิดา  วัยวุฒิเกียรติ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

38. นางสุภาณี  สุชาตานนท กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

39. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

40. นางสาวกรกมล  วรวงษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3 การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 349/2547  ลงวันที่ 26 มีนาคม 2547 แตงตั้งคณะกรรมการ 

กองทุน 50 ป  มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2549 นั้น 

  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและเปนไปดวยความเรียบรอยจึงเห็นควรนําเสนอ             

ที่ประชุมคณบดีพิจารณา   

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร  

(ชุดใหม)  แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปน

คณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร  (ชุดใหม)  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 

  1.  อธิการบดี    ประธานกรรมการ 

  2.  อ.ปญญา  วิจินธนสาร   กรรมการ 

  3.  รศ.สุรพล  นาถะพินธุ   กรรมการ 

  4.  ผศ.ดร.บํารุง  โตรัตน   กรรมการ 

  5.  อ.ดร.วิเชียร  ลีลาสงาลักษณ  กรรมการ 

  6.  รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการและเลขานุการ 

  7.  หัวหนาฝายคลัง   เหรัญญิก 
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ระเบียบวาระที่ 4.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการสงเสริมการเพิ่มพนูความรู              
   ในตางประเทศระยะสั้น 
 
สรุปเรื่อง 
  เพื่อเปนการสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับโอกาสอยาง

เทาเทียมกันและมีการพิจารณาที่เปนการกระจายโอกาสใหคณะวิชาและหนวยงานที่จะเพิ่มพูนความรูในระยะ

ส้ันโดยการศึกษา  ฝกอบรม  หรือเขียนผลงานทางวิชาการในตางประเทศ  อันจะเปนการไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องในระดับนานาชาติตามแนวยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

(ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2548 – พ.ศ.2551) และยุทธศาสตรที่ 7 การเพิ่ม

ขีดสมรรถนะผูปฏิบัติงาน  (คํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร)  ซึ่งจะชวยเสริมศักยภาพ

บุคลากรเพื่อใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่จะชวยพัฒนาประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  วาดวยการสงเสรมิการเพิม่พูนความรูในตางประเทศระยะสั้น  ฉบบัลงวันที ่28 กมุภาพันธ 2549  แลวนั้น 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเพื่อใหมีความคลองตัวยิ่งขึ้น  จึงไดปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัย 

ศิลปากร วาดวยการสงเสริมการเพิ่มพูนความรูในตางประเทศระยะสั้นฉบับดังกลาว (ใหม) ทั้งนี้  งานวินัยและ

นิติการไดตรวจรางประกาศดังกลาวแลว   

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการ

สงเสริมการเพิ่มพูนความรูในตางประเทศระยะสั้น  (ฉบับใหม)  แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน (ราง) ประกาศดังกลาว โดยให

ปรับขอความตามที่ที่ประชุมเสนอแนะในขอตอไปน้ี 

  1.  ใหเพิ่มคํานยิาม คําวา “ฝกอบรม”  และ “ปฏิบัติการวจิัย” โดยใหนําความในระเบียบเกี่ยวกับ

การใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรมและดูงาน ณ ตางประเทศ มากําหนดไว 

  2. ใหเพิ่มขอความวา  “ในกรณีที่ผูเสนอขอรับทุนเปนบุคลากรที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

ใหผูบังคับบัญชาของบุคลากรเปนผูพิจารณาตามขอ 4” 

  3.  ในขอ 5 ใหปรับขอความเปนดังนี้ 

  “ขอ 5 เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนผูรับทุนแลว  มหาวิทยาลัยจะอนุมัติคาใชจายเปนคาตั๋ว

เครื่องบินและคาลงทะเบียนเปนจํานวนทุนละไมเกิน 50,000 บาท ตอหนึ่งโครงการ” 

  4. ในขอ 6 ใหตัดขอความตอไปน้ีออก  “6. เมื่อผูไดรับทุนกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน 

แลว”  ออก 

  5.  ใหเพิ่มขอความวา  “ทั้งนี้  ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป” 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.5 รายงานผลงานความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพือ่เพิ่มพูนความรู              
   ทางวิชาการ  ครั้งที่  3  ของรองศาสตราจารยอนันตชัย  เลาหะพันธุ                
   คณะอักษรศาสตร 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 280/2548 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 อนุมัติให            

รองศาสตราจารยอนันตชัย  เลาหะพันธุ  ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเรียบเรียงตําราเรื่อง  

“ประวัติศาสตรออสเตรเลียสมัยอาณานิคม ค.ศ.1788 – ค.ศ.1901”  โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่  

1 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 นั้น 

  บัดนี้  รองศาสตราจารยอนันตชัย  เลาหะพันธุ  ไดรายงานผลงานความกาวหนาของการไป

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 3 (ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ  

2549)  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร  ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 ได 

รับทราบรายงานความกาวหนาในการลาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 3 แลว  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มมีติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏบิัติงาน 

เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  ครั้งที่ 3 ของรองศาสตราจารยอนันตชัย  เลาหะพันธุ  คณะอักษรศาสตร 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6 รายงานผลงานความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพือ่เพิ่มพูนความรู              
   ทางวิชาการ  ครั้งที่ 3  ของผูชวยศาสตราจารย ดร.มณวีรรณ  ผิวนิ่ม             
   คณะโบราณคด ี

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติให ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ผิวนิม่ ภาควชิามานษุยวิทยา  

คณะโบราณคดี  ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 

มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 นั้น 

  บัดนี้  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ  ผิวนิ่ม  ไดรายงานผลงานความกาวหนาของการ 

ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  ครั้งที่ 3 (ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 

2549) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี  ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 ไดรับ         

ทราบรายงานความกาวหนาในการลาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 3 แลว  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มมีติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏบิัติงาน

เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  ครั้งที่ 3  ของผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ  ผิวนิ่ม  คณะโบราณคดี 
 
ระเบียบวาระที่ 4.7 (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่องอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เฉพาะภาคการศึกษาตน           
   ปการศึกษา 2549 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 จะมีจํานวนนักศึกษาของวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 1,000 ราย  รวมนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ราย  หากจัดใหนักศึกษา

เขาพักเชนเดียวกับปการศึกษา  2548 จะสามารถรองรับนักศึกษาไดเพียง 2,256  ราย  ทําใหนักศึกษาจํานวน

ประมาณ 744 ราย  ไมมีหองพักประกอบกับหอพักที่กําลังกอสรางไมสามารถดําเนินการเสร็จกอนการเปด 

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2549  ซึ่งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีไดพิจารณาแลวเห็นวา  การแกไขปญหา

สามารถกระทําไดโดยการใหนักศึกษาเขาพักหองละ 5 คน ในหอพัก 2 หอพัก  3  (ฝงตะวันตก)  และหอพัก 4  ซึ่ง

การดําเนินการดังกลาว  จะมีผลกระทบตอการใชชีวิตในหอพักของนักศึกษา  ดังนั้น  จึงเห็นสมควรใหปรับลด

คาธรรมเนียมหอพักตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ลงวันที่ 2 เมษายน 2546 เปนภาคการศึกษาละ 2,000 บาทตอคน          

ทุกหอพัก  โดยใหใชเฉพาะ ในภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2549  เทานั้น 

  ในการนี้งานวินัยและนิติการไดดําเนินการจัดทํา (ราง)ประกาศ (ฉบับใหม) ตามรายละเอยีดใน

เอกสาร  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เฉพาะภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2549 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศดังกลาว แลวใหนําเสนออธิการบดี 

ลงนามประกาศใชตอไป 

 

ปดประชุมเวลา   12.20  น. 
      

 

 

 

         (นางสาวศุภาวรรณ   ถาวรล้ําเลิศ)                           

                ผูจดรายงานการประชุม 
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