
                    รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                          ครั้งที่  9/2549 
                             วันอังคารที่  2  พฤษภาคม  2549 
      ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

 
ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.วิวฒันชัย   อัตถากร  อธิการบด ี    ประธานที่ประชุม                   

   2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

   3.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี             

   4.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

     รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   5.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

     รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย              

   6.  ผศ.ดร.โรม  วงศประเสริฐ  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  พระราชวังสนามจันทร 

     รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

   7.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร           

   8.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม         

   9.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ      

 10.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 11.  อ.ณัฐวฒุ ิ ปรียวนิตย   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวิชาการ 

     แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 12.  อ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป  

 13.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร     

 14.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

 15.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

 16. อ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน   รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร                       

 17.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 18.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 19.  รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   

 20.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    

 21.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 22.  รศ.ดร.วศิน  อิงคพฒันากุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวชิาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ

 23.  อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 24.  ผศ.สราวุฑ  ตันณีกุล   รองผูอํานวยการหอศิลปฝายนิทรรศการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป 

 25.   ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  ประธานสภาคณาจารย            

  
ผูไมมาประชมุ 
  1.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา ติดราชการ 

     และภูมิปญญาทองถิ่น 

  2.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ไปราชการตางประเทศ 

     รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  3.  อ.สกุล  บณุยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  ติดราชการ 

  4.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย  ติดราชการ 

  5.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร   ติดราชการ 

  6.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกลุ  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ  ติดราชการ 

  7.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  ติดราชการ 

  8.  ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  ติดราชการ  

  9.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป   ไปราชการตางประเทศ 

 
เปดประชุมเวลา  11.50 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  8/2549 
   เมื่อวันอังคารที่  18  เมษายน  2549 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่  8/2549  เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2549 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มมีตใิหแกไขรายงานการประชุมดงันี้ 

  - หนา 9  วาระที่ 4.5  ในสวนมติที่ประชมุ  ยอหนาที่ 2  ใหปรับแกใหมเปนดังนี้ 
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    “ทั้งนี้  ภาระงบประมาณสวนของบุคลากรที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังในหนวยงานที่เพิ่มใหม 

สําหรับอัตราเพิ่มใหม...” 

  - หนา 10  วาระที่ 4.6  ในสวนมติที่ประชุมใหปรับแกใหมเปนดังนี้ 

    “มีมติวา หากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดเรียกประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการเปลี่ยน 

กําหนดประกาศผลสอบ  O – NET และ  A - NET  เปนการดวน  ที่ประชุมมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ดําเนินการพิจารณาและรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว” 

  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 

  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2.1          ขอแกไขคาระดบัผลการศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา   ภาคการศึกษาปลาย                  

ในปการศึกษา 2548  ในรายวิชาตอไปน้ี 

  -  รายวิชา  432  101  Foundation  of  Drawing  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

  -  รายวิชา  449  102  Philosophy  and  Life  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรเมื่อวันที่                  

5 และ 10 เมษายน 2549 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชมุรับทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ 2.2          สรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2549 ไตรมาสที่ 2 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยงานงบประมาณไดสรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2549 ของมหาวิทยาลัย

ในชวงไตรมาสที่ 2  ระหวางเดือนตุลาคม 2548 – มีนาคม 2549 ดังนี้ 

  1.  งบประมาณประจาํป พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณทั้งส้ิน 998.529 ลานบาท  

ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณจํานวน 998.529 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100.000   

ของงบประมาณที่ไดรับ  เมื่อส้ินไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจายไดทั้งส้ิน  404.378  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 40.497 

  2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณทั้งส้ิน 289,159,900 บาท (สองรอยแปดสิบเกา 

ลานหนึ่งแสนหาหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน)  ประกอบดวยคาครุภัณฑจํานวน 119,273,500 บาท  (หนึง่รอยสิบ

เกาลานสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหารอยบาทถวน)  คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน 169,886,400 บาท              

(หนึ่งรอยหกสิบเกาลานแปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน) มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
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รายจายจากสํานักงบประมาณจํานวน 289,159,900 บาท (สองรอยแปดสิบเกาลานหนึ่งแสนหาหมื่นเกาพัน   

เการอยบาทถวน) เปนคาครุภัณฑจํานวน 119,273,500 บาท  (หนึ่งรอยสิบเกาลานสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหา

รอยบาทถวน)  คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน 169,886,400 บาท (หนึ่งรอยหกสิบเกาลานแปดแสนแปดหมื่นหก

พันสี่รอยบาทถวน)  คิดเปนรอยละ 100.000 บาท  ของงบลงทุนทั้งหมด  เมื่อส้ินไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจาย    

งบลงทุนไดเพียง 16,955,815.83 บาท (สิบหกลานเกาแสนหาหมื่นหาพันแปดรอยสิบหาบาทแปดสิบสามสตางค)            

คิดเปนรอยละ  5.863  ของงบลงทุนทั้งหมด 

  3.  มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  ณ   

ส้ินไตรมาสที่ 2  รอยละ 53.535  แตสามารถเบิกจายไดเพียงรอยละ 40.497  ซึ่งต่ํากวาแผนที่กําหนด 

  อนึ่ง  ในปงบประมาณ พ.ศ.2549  รัฐบาลกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณทั้งส้ิน              

รอยละ  93  และเปาหมายการเบิกจายงบลงทุนรอยละ  73  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชมุรับทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ 2.3          การคัดเลือกบคุคลเขาศึกษาตอในสถาบนัอุดมศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 
  เนื่องดวยการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย คร้ังที่ 2/2549 เมื่อวันเสารที่ 29 

เมษายน 2549  มีวาระที่เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา เลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวามีการประกาศผลสอบ O-NET และ A-NET ในวันที่ 30 เมษายน 2549 และ

คะแนนที่ประกาศใหมรอบท่ี 3 นี้มีความผิดพลาดนอยมาก ดังนั้นการรับสมัครในระบบ Admissions จะรับสมัคร

ระหวางวันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2549  เชนเดิม  ซึ่งมีนักเรียนประมาณ 20,000 คน  ที่ยังไมมีคะแนนและอยู          

ในระหวางการตรวจสอบ   ที่ประชุมไดอภิปรายถึงปญหาและวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับการสอบ O-NET และ           

A-NET โดยมีมติดังตอไปน้ี 

1. ใหมหาวิทยาลัยใหความอนุเคราะหกับนักเรียนที่ยังไมมีคะแนน O-NET และ A-NET  ใน

วันที่ 30 เมษายน 2549 ใหสามารถสมัคร  Admissions ไดตามกําหนดเวลาของ ส.ก.อ. 

ทั้งนี้ไมควรเกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 โดยเลือกคณะ/สาขาวิชาได 4 อันดับตามปกติ 

เมื่อนักเรียนคนใดมีผลคะแนนปรากฏและเปนคะแนนที่สูงกวาคะแนนต่ําสุดของคณะ/

สาขาวิชาที่เลือก ขอใหคณะวิชา/สาขาวิชา พิจารณารับนักเรียนคนนั้นเขาศึกษาและให

เปนไปตามระเบียบที่คณะ/สาขาวิชากําหนดดวย 

  2.   ใหมหาวิทยาลัยคืนสิทธิใหกับนักเรียนที่สอบติดโควตาของแตละมหาวิทยาลัย ซึ่งไดทําการ

        สละสิทธิ์หลังจากทราบประกาศผลคะแนน O-NET และ A-NET ในครั้งที่หนึ่งเพื่อมาสมัคร 
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        Admissions ท ั้งนี้ใหนักเรียนที่ตองการสิทธิ์คืนรายงานตัวกับมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 7 

        พฤษภาคม 2549 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบใหมีการประมวลผลรวมเลย เนื่องจากกองบริการการศึกษาได 

ขอมูลมาแลว  หากมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนหรือแกไขคะแนน  และผลคะแนนนักเรียนเปนคะแนนที่สูงกวาคะแนน 

ต่ําสุดของคณะวิชา/สาขาวชิาที่เลือก  ขอใหคณะวชิา/สาขาวิชา  พจิารณารับนักเรียนเพิม่  และกองบรกิารการศึกษา

ไดแจงปฏิทินกําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาดวยโควตาพิเศษประจําป 

การศึกษา 2549  ดังนี้ 

  -  วันที่ 5 พฤษภาคม 2549          ประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนทางอินเตอรเน็ต 

  -  วันที่  9  พฤษภาคม 2549        สอบสัมภาษณและสงใบรายงานผลการตรวจสขุภาพและ 

                         เอ็กซเรยรางกาย 

  -  วันที่ 11 พฤษภาคม 2549        ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิเขาศึกษาทางอินเตอรเน็ต 

  -  วันที่ 15  พฤษภาคม 2549       ผูผานการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

  แลวใหกองบริการการศึกษาทําหนาที่เวียนแจงคณะวิชาตาง ๆ  ทราบตอไป 

  
ระเบียบวาระที่ 2.4  รายงานผลการดําเนินงานการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา มหาวทิยาลัยศิลปากร 

  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสใหสํานักงานมูลนิธิ       

ชัยพัฒนาพิจารณาใหความชวยเหลือมหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เนื่องจากประสบปญหา

ขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค โดยมหาวิทยาลัยไดขออนุมัติงบประมาณในการสํารวจและออกแบบระบบ         

ระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการโดยโครงการชลประทานเพชรบุรี กรมชลประทาน

นั้น บัดนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชานุมัติ

งบประมาณในการดําเนินงานจํานวน 224,765 บาท ซึ่งสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาไดจัดสงตั๋วแลกเงินธนาคาร 

ทหารไทย  สาขาสนามเสือปาใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เรียบรอยแลว  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 
มติ    ที่ประชมุรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1       ขออนุมัติจดัตัง้ศูนยศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย 
   
สรุปเรื่อง 
   คณะโบราณคดีเสนอขอจัดตั้งศูนยศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย  เพื่อเปน

ศูนยรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการสําหรับนักวิชาการ  นักศึกษา  นักวจิัย  และผูสนใจท่ัวไป  ทั้งใน

ระดับประเทศและระดับภูมิภาค  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะโบราณคดี คร้ังที่ 2/2549  เมื่อวันที่ 9 

กุมภาพันธ 2549  มมีติใหความเห็นชอบแลว 

  ปจจุบันคณะโบราณคดีมีโครงสรางการจัดแบงสวนราชการเปน 7 สวน ดังนี้ 

  1.  สํานักงานเลขานุการ 

  21.  ภาควชิาโบราณคดี 

  3.  ภาควิชามานุษยวิทยา 

  4.  ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ 

  5.  ภาควิชาภาษาตะวันออก 

  6.  ภาควิชาภาษาตะวันตก 

  และขอเสนอจดัตั้งหนวยงานในกํากับเพิ่มอกี 1 สวน คือ 

              1.  ศูนยศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย  คณะโบราณคด ี

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดตั้งศูนยศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย แลวจะได

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบการจัดตั้งศูนยศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย โดยเปนหนวยงานในกํากับ
คณะโบราณคดี 

2. ใหปรับแกไขเอกสารประกอบการขอปรับโครงสรางแบงสวนราชการ  หนา 1 ขอท่ี 2 จาก...  

      Center for Ancient Southeast Asian Art  ปรับแกไขเปน  Center for  Southeast  Asian    

      Ancient  Art  และปรับความอื่น ๆ รวมทั้งแผนภูมิใหเหมาะสมตามที่ที่ประชุมเสนอแนะ 

3. ใหปรับแก  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร... หนา 3 ดังนี้ 

  -  ขอ 11.3  แกไขเปน  “11.3 เงินจากการใหบริการวิชาการ” 

  -  ขอ 11.5  แกไขเปน  “11.5  ดอกผลของเงินและรายไดอื่น ๆ ของศูนยศึกษา  

           ศิลปกรรมโบราณคดีในเอเชียอาคเนย” 
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  -  ขอ 11.6  ใหตัดออก 

แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.2      (ราง) MOU  ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  APSARA  Authority, Cambodia  
    
สรุปเรื่อง 
   ดวยศูนยคอมพิวเตอรไดรับอนุมัติงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในการ

ดําเนินโครงการวิจัย เร่ือง โครงการคนหาและพัฒนาสารสนเทศของราชมรรคาสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 (The  

identification  of  historic  roadway and human settlement of Khmer empire  using  remote  sensing/GIS 

and  the development of historical, and cultural multi-media Database)  โดยมีระยะเวลาดําเนินการวิจัย  

ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2548 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 ในการนี้  ศูนยคอมพิวเตอรมคีวามประสงคจะรวมมือ

ทางวิชาการดานงานวิจัยกับ  APSARA  Authority,  Cambodia   

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ  (ราง)  MOU ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  

APSARA  Authority, Cambodia  แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามตอไป 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบ  (ราง) MOU ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  

APSARA  Authority, Cambodia  แลวใหนาํเสนออธิการบดีลงนามตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3      ขอเลื่อนกําหนดการสงรายงานผลงานความกาวหนาของการไปปฏบิัติงาน             

  เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที ่3  ของผูชวยศาสตราจารยวีรฉัตร  วรรณด ี           
  คณะอักษรศาสตร 

    คณบดีคณะอักษรศาสตรขอถอนเรื่อง 

   
ระเบียบวาระที่ 4.4       การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน      
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดแจงศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ในฐานะ 

ฝายเลขานุการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ  (Central  Biosafety  Committee – CBC)  เกี่ยวกับการ

แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ  (Institutional  Biosafety  Committee – IBC)  ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งแตป พ.ศ.2545 นั้น 

   ศูนยฯ ไดขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยศิลปากรในการทบทวนสถานภาพของคณะกรรมการ 

ความปลอดภัยทางชวีภาพระดบัสถาบัน  พรอมทั้งใหเสนอชื่อผูประสานงาน  (Contact  person)  เพื่อความสะดวก 

ในการติดตอประสานงานตอไปในอนาคต 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน  

แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามคําส่ังแตงตั้งตอไป 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ระดับสถาบัน ประกอบดวย 

  1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธานกรรมการ 

  2.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรหรือผูแทน    กรรมการ 

  3.  คณบดีคณะเภสัชศาสตรหรือผูแทน    กรรมการ 

  4.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือผูแทน กรรมการ 

  5.  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรหรือผูแทน   กรรมการ 

  6.  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือผูแทน   กรรมการและเลขานุการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.5       แผนการดานเสริมความรูดานอนุรักษพลงังาน 

      
สรุปเรื่อง 
  ตามที่รัฐบาลกําหนดนโยบายใหทั้งภาคราชการและภาคเอกชนชวยกันประหยัดพลังงาน        

เพื่อผอนคลายวิกฤติราคาน้ํามันที่นับวันจะสูงขึ้น นั้น 

   บัดนี้ คณะกรรมการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรได

วางแผนการดําเนินการดานเสริมความรูดานอนุรักษพลังงานใหแกบุคลากร นักศึกษา รวมท้ังผูประกอบการ

รานคาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ควบคูไปกับการปรับปรุงอปุกรณ/การบาํรุงรักษาอุปกรณ  เพื่อใหมีการใชพลังงาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในสวนของการเสริมความรูดานอนรัุกษพลังงานนั้น  ขอความอนุเคราะหหนวยงานตางๆ 

เพื่อใหการดําเนินการตามแผนเปนไปไดและมีผลดี  2 เร่ือง ดังนี้ 

   1.  การเสริมความรูใหกบันักศึกษา  โดยจะขอความอนุเคราะหกองกิจการนักศึกษา และคณะ

วิชาตาง ๆ เสริมแทรกความรูดานการอนุรักษพลังงาน  เชน  ในชวงมีการสัมมนาผูนํานักศึกษา  หรือการสัมมนา         

พี่เล้ียงกลุม  ซึง่อาจมีกิจกรรมในรูปแบบตางๆ  ในชวงการรับนอง  อาจตั้งซุมกจิกรรมประหยัดพลังงานสอดแทรก

ในกิจกรรมดังกลาว  หรือการใหมีการตั้งชมรมอนุรักษพลังงานเปนตน 

   2.  ผลักดันใหมีการจัดวิชาเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานเปนวิชาพื้นฐานหรือวิชาเลือก  เพื่อ

จะไดใหนักศึกษานําไปใชในชวีิตประจําวัน  และเผยแพรแนะนําความรูสูเพื่อนบานหรือสังคม 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษารับผิดชอบ

ดําเนินการตอไป 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 5.1 มหาวิทยาลัยที่ไดรบัการจดัอันดับใหเปน “The most popular University 2006” 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ www.eduzones.com ไดทําโพลสํารวจและจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมในทัศนคติ

ของนักเรียนภายใตชื่อ “The most popular University 2006” โดยคัดเลือกมหาวิทยาลัยจากการตอบ

แบบสอบถามของนักเรียน 60 โรงเรียนกอนที่จะใหมีการโหวตผานเว็บไซต ในงานมหกรรมการศึกษา Eduzones 

Expo 2006 ไดมีการประกาศผลมหาวิทยาลัยยอดนิยมตามสาขาวิชา  โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการโหวต 

ในสาขาวิชาดังนี้ 

  -  สาขาสถาปตยกรรมและสาขาดานการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป สาขาออกแบบนิเทศศิลป 

  -  สาขาภาษาตางประเทศ  คณะอักษรศาสตร 

  -  สาขาศึกษาศาสตรและครุศาสตร  คณะศึกษาศาสตร 

  -  สาขาดานศิลปะ  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

  นอกจากนี้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทย  ไดแก มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

จังหวัดเชียงราย  และมหาวิทยาลัยตางจังหวัดที่นาเรียนที่สุด ไดแก  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก  

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา  13.15 น. 
      

 

 

 

              (นางสาวอัญชลี   มีอิสสระ)                           

                ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduzones.com/
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