
                   
                 รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                       ครั้งที่  10/2550 
                          วันอังคารที่  22 พฤษภาคม  2550 
    ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

ผูมาประชุม 
   1. รศ.ดร.วิวฒันชัย   อัตถากร  อธิการบด ี            ประธานที่ประชุม 

   2. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี            

   3.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   รองอธิการบดีฝายบริหาร 

   4.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   5.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร  

   6.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

   7.  อ.ไพโรจน  วังบอน   ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  วังทาพระ 

     รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

   8.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ      

   9.  รศ.สุรพล  นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 10.  อ.นพดล  ยุทธมนตรี   รองคณบดีฝายบริหาร  

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป 

 11.  รศ.ฐิติพฒัน ประทานทรัพย  รองคณบดีฝายบริหาร 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 12.  ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร  

 13.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร    

 14.  ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

 15.  อ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน  รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 16.  ผศ.ดร.พทิยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 17.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย         

 18.  รศ.ดร.วศนิ  อิงคพฒันากุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวชิาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ

 19.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

 20.  อ.ดร.วรพจน   ชอบธรรม  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายวิชาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
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 21.  อ.ดร.วัชนยี  เชาวดํารงค  รองผูอํานวยการฝายบริหาร  

      รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 22.  อ.ออมพร  พลบุตร   รองผูอํานวยการหอศิลป  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร 

      รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป 

 23.  อ.สมวรรณ  นาคปน   รองประธานสภาคณาจารย   

      รักษาราชการแทนประธานสภาคณาจารย 

    
ผูไมมาประชมุ 
 1. อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา         ติดราชการ 

     และภูมิปญญาทองถิ่น 

 2.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย  ไปราชการตางประเทศ  

 3.  อ.สกุล  บณุยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  ติดราชการ 

 4.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม  ไปราชการตางประเทศ  

 5.  รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร         ติดราชการ 

 6.  ผศ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป   ไปราชการตางประเทศ 

 7.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิตชิัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร   ติดราชการ 

 8.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร  ติดราชการ 

 9.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดคีณะวิทยาการจัดการ  ติดราชการ 

10.  ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ติดราชการ 

     และการสื่อสาร 

11. รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและ  ไปราชการตางประเทศ 

     เทคโนโลยีการเกษตร   

12. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกลุ  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ  ติดราชการ 

13.  รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ติดราชการ 

14. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ           ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร   ติดราชการ 

15. ผศ.สน  สีมาตรัง                ผูอํานวยการหอศิลป   ติดราชการ 

16. ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ   ประธานสภาคณาจารย   ติดราชการ 

    
เปดประชุมเวลา 10.00 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  9/2550 
   เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม  2550 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่ 9/2550  เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2550 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติรับรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความเห็นชอบ

การปรับปรุงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม  โดยใหกองบริการการศึกษาจัดทําคําส่ังรายชื่อคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น บัดนี้  กองบริการการศึกษาไดรายงานให

ทราบวาในชวงเดือนมีนาคม 2550 - เมษายน 2550 กองบริการการศึกษาไดจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 

  1.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) บัณฑิตวิทยาลัย 

  2.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี    

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  3.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  4.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2551) บัณฑิตวิทยาลัย 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.2  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา   ภาคการศึกษาปลาย                  

ปการศึกษา 2549 ในรายวิชาดังตอไปน้ี 

  -  รายวิชา 512102 General Biology II  สําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร  หลักสูตร

นานาชาติจํานวน 10 ราย 

  -  รายวิชา   512104  General  Biology  Laboratory II  สําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร  

หลักสูตรนานาชาติจํานวน 7 ราย 

  เนื่องจากอาจารยผูสอนเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนในชอง Cell ซึ่งไดผานความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรในการประชุม คร้ังที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 

   ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชาดังกลาว

แลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ   
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.3  การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนนิงานโครงการที่เกี่ยวของ              
   กับการขอใชที่ดินหรือการจัดกรรมสิทธ์ิในทีด่ิน 

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ที่ นร 0506/ว 59 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550 

เพื่อแจงใหทราบเรื่อง  การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินงานโครงการที่เกี่ยวของกับการขอใชที่ดิน

หรือการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  เพื่อใหการดําเนินงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเปนไปดวยความเรียบรอย     

และสอดคลองกับระยะเวลาที่กําหนดไว  โดยไมเกิดปญหาอุปสรรคทําใหเกิดความลาชาในการเบิกจาย

งบประมาณ  ดังนั้น  หากจะดําเนินงานโครงการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขอใชประโยชนในที่ดินหรือการจัด

กรรมสิทธิ์ในที่ดินขอใหสวนราชการ/หนวยงานเรงดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวขางตนใหเรียบรอยเสร็จส้ิน           

กอนแลวจึงจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารที่ ศธ 0505 (6)/ว 6 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 

               จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติตอไป 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1      การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา   
                                       วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

 (วาระลับ)   

 
ระเบียบวาระที่ 4.2    การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดงาน 

        วันศิลป  พีระศรี  ประจาํป 2550 

 
สรุปเรื่อง 
   ดวยใกลจะถึงกําหนดการจัดงานวันศิลป พีระศรี  แลว ฉะนั้น  เพื่อใหการจัดงานวันศิลปพีระศรี  

ประจําป 2550 ในวันเสารที่ 15 กันยายน 2550 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณบดี  

พิจารณา (ราง)  รายชื่อคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันศิลป  พีระศรี ประจําป 2550 

     ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน (ราง) รายชื่อคณะกรรมการ

อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันศิลป   พีระศรี   ประจําป  2550 โดยใหเพิ่มรายชื่อ                  

ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป  พีระศรี  ประจําป 2550 อีก 1 ชื่อ  คือ  อธิการสถาบันบัณฑิต                

พัฒนศิลป  กรมศิลปากร หรือผูแทน  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 4 

 (ข้ันสุดทาย)  พรอมสงผลงานการเรียบเรียงหนังสือฉบับสมบูรณของ  
 อ.ดร.วิมลรตัน  ศรีจรัสสิน  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
สรุปเรื่อง 
   ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 387/2549 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 มหาวิทยาลัยศิลปากร          

ไดอนุมัติให อ.ดร.วิมลรัตน  ศรีจรัสสิน  ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการโดยเรียบเรียงหนังสือ  เร่ือง “เทคโนโลยีส่ิงทอเบื้องตน”   

มีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2549  ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2550 นั้น   

  บัดนี้  อ.ดร.วิมลรัตน  ศรีจรัสสิน  ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูน

ความรูทางวิชาการ (ครั้งที่ 4) ในชวงระหวางวันที่ 10 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2550  ซึ่งที่ประชุม
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คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร            

ประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการประชุมคร้ังที่  4/2550  เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 

2550 ไดรับทราบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 4 และในการ

ประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2550  รับทราบผลงานการเรียบเรียงหนังสือฉบับสมบูรณ  

เร่ือง“เทคโนโลยีส่ิงทอเบื้องตน”  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการครั้งที่ 4 (ขั้นสุดทาย) และใหความเห็นชอบผลงานการเรียบเรียงหนังสือฉบับสมบูรณ  เร่ือง  

“เทคโนโลยีส่ิงทอเบื้องตน”  

 
ระเบียบวาระที่ 4.4     ผลการประเมนิตามคาํรับรองการปฏิบัตริาชการและการจัดสรรส่ิงจงูใจ                 
         ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549               
   (วาระลับ) 

    
ระเบียบวาระที่ 4.5     การปฐมนิเทศและตอนรับนักศึกษาใหม  ปการศึกษา 2550 
                  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา  2550 ใน

วันศุกรที ่ 1 มิถุนายน  2550 ที ่ประชุมคณะกรรมการที ่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย             

ครั ้งที ่ 2/2550 เมื ่อว ันที ่ 15 พฤษภาคม  2550  ใหความเห็นชอบในการจัดพิธ ีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม                  

ปการศึกษา 2550 โดยแยกตามวิทยาเขตและใหความเห็นชอบ (ราง) กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม             

และตอนรับนองใหม ปการศึกษา 2550 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2550 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ปการศึกษา 2550 โดยแยกตามวิทยาเขตและใหความเห็นชอบใน (ราง) กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม           

และตอนรับนองใหมปการศึกษา 2550 โดยใหนําขอเสนอแนะ/ขอสังเกตของที่ประชุมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ                 

ที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาดวย  ทั้งนี้  ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะ/ขอสังเกตดังนี้ 

  1.  ใหมีการปรับกําหนดการ  (ใหม)  โดยใหระบุเวลารับประทานอาหารเชา – กลางวัน - เย็น  

เวลาพักผอนตามอัธยาศัยของนักศึกษาไวดวย  รวมทั้งใหมีการปรับเวลาการออกเดินทางในวันเสารที่ 2 มิถุนายน 

2550 และวันอาทิตยที่ 3 มิถุนายน 2550 (ใหม)  เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา  เนื่องจากนักศึกษาอาจมีเวลา

พักผอนไมเพียงพอและจะไดไมตรงกับตารางการเดินรถของสถานีขนสงตาง ๆ  



 7 

  2.  ใหมีการเตรียมพรอมในเรื่องรถพยาบาล/พยาบาล  โดยหากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นจะไดมีการ

ปฐมพยาบาลในเบื้องตนไดทันทวงที 

  3.  ใหปรับ (ราง) กําหนดการปฐมนิเทศและตอนรับนักศึกษาใหม  ปการศึกษา 2550 ในวันศุกร 

ที่ 1 มิถุนายน 2550  ในสวนของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่ประชุมเห็นชอบใหรองอธิการบดี  เพชรบุรี เปน

ประธานกลาวตอนรับนักศึกษาใหมแทนอธิการบดี 

  4.  ในสวนของความอนุเคราะหในเรื่องงบประมาณคาอาหารกลางวัน – คาอาหารเย็น                  

ของนักศึกษา  ที่ประชุมเห็นชอบใหใชงบประมาณในสวนของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร หาก                 

กองกิจการนักศึกษาไมสามารถหางบประมาณจากผูใหการสนับสนุนได 

  แลวใหกองกิจการนักศึกษาเวียนแจงกําหนดการปฐมนิเทศและตอนรับนักศึกษาใหม                  

ปการศึกษา 2550  ซึ่งไดปรับแกไขตามที่ประชุมเสนอแนะแลวใหคณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของทราบและ

ดําเนินการตอไป 

    
ปดประชุมเวลา  11.00 น. 
 
 
 
 
 

          (นางสาวศุภาวรรณ   ถาวรล้ําเลิศ)                           

                ผูจดรายงานการประชุม 

 


