
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่  12/2550 

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

                                …………….……………….. 
 

ผูมาประชุม 
1. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร  รักษาราชการแทนอธิการบด ี                   ประธานที่ประชมุ 

2. ผศ.ดร.เกษร  จนัทรศิริ                    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

3. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร 

4. อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร  

      และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย           

5. ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาลี   ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  
      และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร 

6. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
      และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  เพชรบุรี 

7. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 

8. รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

9. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

10. อ.ญาณวิทย  กญุแจทอง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวฒันธรรม 

11. อ.ปญญา  วจินิธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

12. รศ.ชินศักดิ์  ตณัฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

13. รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

14. ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

15. ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร 

16. รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิตชิัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

17. ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

18. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

19. รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร          

20. รศ.ดร.ศิริชัย  ชนิะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย             

21. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

22. รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา   แทนประธานสภาคณาจารย  
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ผูไมมาประชมุ 
  1.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ       ติดราชการ 

  2.  ผศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป                ติดราชการ 

  3.  ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ  ประธานสภาคณาจารย    ติดราชการ 

 
เปดประชุมเวลา 10.25 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ  

ดังนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  11/2550                   

เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน  2550 
      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 11/2550  เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2550 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติใหแกไขรายงานการประชมุดังนี้ 

หนา 6 วาระที่ 4.4 บรรทัดสุดท ายใหตัดขอความ “...เพื่อท่ีอาจารยผูรับผิดชอบในแตละ

รายวิชาทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของไดทันทวงทีตอไป” ออก แลวใหเติมขอความตอไปน้ีแทน 

“ทั้งนี้  ใหปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

และระเบียบหรือประกาศอื่นๆ ที่ไมเอื้ออํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติขางตน    

รวมทั้งระบบขอมูลคอมพิวเตอรในการลงทะเบียนที่ไมสอดคลองเพื่อใหการลงทะเบียนเปนไปดวยความรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น” 

แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  11/2550                   

เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2550 (วาระลับ) 
       
สรุปเรื่อง 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 11/2550  เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2550 (วาระลับ) 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจงเพือ่ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1  (ราง) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินรางวัลสําหรับผูบริหารและ

สําหรับหนวยงานเพื่อจายใหแกขาราชการ   ลูกจางประจํา   และพนักงาน          
ของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 

สรุปเรื่อง 
  ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงเรื่อง  (ราง)  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ          

เบิกจายเงินรางวัลสําหรับผูบริหารและสําหรับหนวยงานเพื่อจายใหแกขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงาน

ของรัฐ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วา  คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

คณะที่ 2  ไดตรวจพิจารณา (ราง) ระเบียบดังกลาวเสร็จแลว   

  ทั้งนี้  ไดสง  (ราง)  ระเบียบดังกลาวไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงนามเพื่อประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาตอไปแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2.2   ขอความรวมมือเผยแพรแถลงการณของเครือขายที่ประชุมอธิการบดี   
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

 

สรุปเรื่อง 
  ดวยเครือขายที่ประชุมอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยซึ่งประกอบดวยที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง       

ประเทศไทย มีความกังวลและหวงใยในสถานการณความขัดแยงทางการเมืองและการปกครองของประเทศ         

ที่มีแนวโนมวาจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงไดรวมกันลงนามในแถลงการณเพื่อขอความรวมมือใหประชาชน

คนไทยรวมใจกันสามัคคี เคารพกฎเกณฑกติกาของกฎหมายบานเมือง หลีกเลี่ยงการใชความรุนแรง และให 

นอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในเรื่องการรู  รัก สามัคคี เพื่อใหคนไทยรักกัน 

สามัคคีกัน ชวยกันนําพาประเทศชาติใหผานพนวิกฤติตาง ๆ  ไปได  ในการนี้ฝายเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดี

แหงประเทศไทยจึงขอสงเอกสารเผยแพรแถลงการณดังกลาว เพื่อขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

นําเผยแพรใหคณาจารย พนักงาน เจาหนาที่ นิสิต นักศึกษา ประชาชน และญาติมิตรของชาวมหาวิทยาลัย        

เพื่อรวมมือกันสรางประชาธิปไตยและยุติปญหาตาง ๆ เพื่อใหประเทศชาติเกิดความสงบและสันติโดยเร็ว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 



 4 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 
   ฉบับป พ.ศ.2548  และการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชา 
   ออกแบบนเิทศศิลป (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป) ฉบับป พ.ศ.2548 

   

สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิตในสาขาวิชาตาง ๆ  ดังนี้ 

  1.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป ฉบับป พ.ศ.2548 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแต            

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป โดยมีสาระในการปรับปรุงคือ 

   ก. ขอเปดรายวิชาเลือกเสรี  จํานวน 3 รายวิชาดังตอไปน้ี 

   -  1) 362 251  การออกแบบภาพประกอบ 2 มิติ   2(1-2-3) 

    (2 Dimensional  �llustration Design) 

   -  2) 362 252 การออกแบบภาพประกอบ 3 มิติ   2(1-2-3) 

    (3 Dimensional  �llustration Design) 

   -  3) 362 253 ภาพประกอบเฉพาะบุคคล    2(1-2-3) 

    (�llustrator’s Visual  Self-Expression) 

ข. ขอแกไขแผนการศึกษาจํานวน 2 รายวิชาดังตอไปน้ี 

 1) รายวิชา 362 111  กระบวนการพิมพ จํานวนหนวยกิต  3(2-2-5) 

                เดิม  เรียนชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย แกไขเปน เรียนชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาตน 

    2)  รายวิชา 362 203 การสรางภาพประกอบ จํานวนหนวยกิต  3(2-2-5) 

                 เดิม เรียนชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาตน  แกไขเปน  เรียนชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 

  2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป  (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป) 

ฉบับป พ.ศ.2548 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป  โดยมีสาระในการปรับปรุง

เชนเดียวกับหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป ฉบับป พ.ศ.2548 ในขอ ก ทุกประการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปบัณฑิตใน

สาขาวิชาตาง ๆ ตามที่คณะมัณฑนศิลปเสนอในขอ 1 – ขอ 2 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอ

โครงสรางหลักสูตร  ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก 

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
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  ทั้งนี้  ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะดังนี้ 

- ในรายวิชา 362 253 ภาพประกอบเฉพาะบุคคล ในสวนของรายชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชา

นี้ขอใหตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง 

- รหัสรายวิชา 362 111 กระบวนการพิมพ ซึ่งจะใชเรียนชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาตน กับ รหัส

รายวิชา 362 203 การสรางภาพประกอบ ซึ่งจะใชเรียนชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย นั้น ขอใหตรวจสอบอีก           

ครั้งหนึ่งวา  จะสามารถใชรหัสรายวิชาตามที่เสนอหรือจะตองเรียงรหัสรายวิชาตามลําดับโดยคํานึงชั้นปที่เรียน 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551 – 2553) 
   

สรุปเรื่อง 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนองคกรหลักมีหนาที่สําคัญประการหนึ่ง

ตามพระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ.2502 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2507 และตามประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 315  

ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 มาตราที่ 11 ในการเสนอแนะแนวนโยบายและโครงการสงเสริมการวิจัยของ             

ประเทศตอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเพิ่มเติมในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521 

มอบหมายให วช. มีบทบาทสําคัญในเรื่องการวางนโยบายและแผนวิจัยสวนรวมรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดวงเงินงบประมาณประจําป 

พรอมทั้งให วช. มีบทบาทในการพิจารณาโครงการและแผนการวิจัยเพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแผนงาน            

วิจัยสวนรวม  ตลอดจนการติดตามผลโครงการวิจัยและแผนงานนั้น 

  เพื่อใหการจัดทํานโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติเปนไปอยางตอเนื่อง วช. จึงไดจัดทํา  

“รางนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551 – 2553)”  ขึ้น  ซึ่งถือไดวาเปนนโยบายและแนวทาง 

การวิจัยของชาติ  ฉบับที่ 7 โดยยึดหลักการบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การมีสวนรวมจาก          

ทุกภาคสวนและทุกภูมิภาคของประเทศ  มุงใหตอบสนองความตองการของพื้นที่ มีความเชื่อมโยงและ  

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  นโยบายรัฐบาล  ตลอดจนมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2550 – 2554)  รวมถึงสถานการณปญหาภาพรวมของประเทศ

และศักยภาพของประเทศ  พรอมกับกําหนดกลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวน  โดยคํานึงถึงวิกฤตการณที่เกิดขึ้น           

ความตองการผลงานวิจัยและความรูเพื่อเรงแกไขปญหาและนําไปสูการเสริมสรางและพัฒนาประเทศโดยเร็ว         

ไวดวย  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550  ไดลงมติดังนี้  “อนุมัติรางนโยบาย

และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  (พ.ศ.2551 – 2553) และใหกระทรวงและกรมตาง ๆ แตงตั้งคณะทํางานใน

ระดับกระทรวง  ระดับกรม  เพื่อใหมีการจัดทําแผนการวิจัยของหนวยงานที่สอดคลองกับนโยบายและ          

ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติจัดทําขึ้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแหงชาติเสนอ” 
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ดังนั้น  วช. ในฐานะหนวยงานหลักในการจัดทํานโยบายและแผนวิจัยในภาพรวม  จึงขอความ

รวมมือจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานดานนโยบาย

และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  (พ.ศ.2551 – 2553)  ในระดับกระทรวง/ระดับกรม หรือหนวยงานเทียบเทา  

เพื่อทําหนาที่ดังนี้ 

  1.  ดําเนินการจัดทําแผนการวิจัยของหนวยงานที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการ

วิจัยของชาติ (พ.ศ.2551 – 2553)  

  2.  ประสานการดําเนินงานดังกลาวระหวางหนวยงานของทานกับ วช. 

  3.  เสริมสรางความเขาใจและสรางความเชื่อมโยงในการกําหนดกลไกในการผลักดันนโยบาย

และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551 – 2553)  ในสวนที่หนวยงานของทานเกี่ยวของไปสูการปฏิบัติ              

ในระดับกระทรวงและระดับกรมหรือหนวยงานเทียบเทาและนําไปสูการจัดทํา/ปรับแผนงานวิจัยของหนวยงาน

ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551 – 2553) โดยใหจัดสงรายชื่อคณะทํางาน

ดังกลาวไปยัง  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2550    

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ี

เปนคณะทํางานดานนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551 - 2553)  ในสวนของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร   

1. อธิการบดี ประธาน 

2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย รองประธาน 

3. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

4. คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 

5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

7. คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 

8. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

9. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 

แลวใหนําเสนอไปยัง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 

ตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.3 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจดัโครงการฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ครบ 65 ป 

   

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2550 ไดพิจารณาใหความ

เห็นชอบในหลักการในการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมโครงการฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 65 ป              

โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดทําโครงการฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากร ครบ 65 ป พ.ศ.2551 ในชวงระยะเวลา

เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2551 นั้น 

  เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค  จึงเสนอ          

ที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดโครงการฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 65 ป         

  ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) รายชื่อคณะกรรมการอํานวยการจัดโครงการฉลองมหาวิทยาลัย 

ศิลปากรครบ 65 ป  

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที ่ป ร ะ ช ุมพ ิจ า รณาแล ว  ม ีม ต ิใ ห ค ว าม เ ห ็น ช อบ ในหล ัก ก า ร ใ น  ( ร า ง )  ร า ย ชื ่อ

คณะกรรมการอํานวยการจัดโครงการฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 65 ป  ตามที่เสนอแตใหมีการ

ปรับเฉพาะในสวนที ่เกี ่ยวของกับตําแหนงผู บริหารซึ ่งปจจุบันไดมีการปรับเปลี ่ยนแปลงโดยใหปรับ

ตําแหนงผูบริหารตามที่มีอยูในปจจุบันแลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4 การพิจารณามอบเครือ่งหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
 ประจําปงบประมาณ 2550 
   

สรุปเรื่อง 
  ดวยในปงบประมาณ 2550  มหาวิทยาลัยศิลปากรมีขาราชการ  พนักงานและลูกจางที่                 

เกษียณอายุราชการ  ลาออกจากราชการ  หรือถึงแกกรรม  จํานวนทั้งสิ้น 37 ราย โดยผูที่มีคุณสมบัติที่จะได                  

รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเครื่องหมายเกียรติคุณ                   

พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่องหลักเกณฑการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก    

ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2547 รวมจํานวน 35 ราย  

  ทั้งนี้  คณะอักษรศาสตรขอเสนอชื่อ  Mr.Bernard  WIRTH  ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ

เสนอใหที่ประชุมพิจารณาเปนกรณีพิเศษและคณบดีคณะวิทยาการจัดการขอเสนอชื่อ รศ.ดร.ชํานาญ ณ สงขลา 

ในที่ประชุมเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเปนกรณีพิเศษเพิ่มเติมดวย 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในรายชื่อขาราชการ  พนักงานและลูกจางซึ่ง

เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการหรือถึงแกกรรม จํานวน 35 ราย  ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะไดรับเครื่องหมาย

เกียรติคุณและของที่ระลึก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ.2547 และ

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ืองหลักเกณฑการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกฉบับลงวันที่ 18 

มิถุนายน  2547 รวมทั้งใหความเห็นชอบในราย Mr. Bernard WIRTH  และ รศ.ดร.ชํานาญ ณ สงขลา ตามที่

คณะอักษรศาสตรและคณะวิทยาการจัดการเสนอเปนกรณีพิเศษ โดยใหคณะวิทยาการจัดการทําเรื่องเสนอ      

ตามขั้นตอนมาใหมหาวิทยาลัยดวย 

อนึ่ง  ในสวนของการจัดทําของที่ระลึกตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง  หลักเกณฑ       

การมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2547  ซึ่งระบุไววา  รายละไมเกิน 

5,000 บาท (หาพันบาทถวน) เพื่อเปนรางวัลบําเหน็จความชอบฯ นั้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและคาครองชีพ          

ในปจจุบันเปล่ียนแปลงไปมาก ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหปรับเปนรายละไมเกิน 10,000 บาท 

(หนึ่งหมื่นบาทถวน)  เพื่อเปนรางวัลบําเหน็จความชอบฯ และมอบหมายใหงานวินัยและนิติกรปรับแกไขประกาศ

ดังกลาวเพื่อใหสอดคลองตอไปดวย 
 

ระเบียบวาระที่ 4.5             การจัดสรรงบประมาณคาอนญุาตใหใชสิทธ์ิของ  บริษัท  เอส.ซ.ีอุตสาหกรม  จาํกัด 
    
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยโครงการผลิตสีคุณภาพสําหรับงานศิลปะไดจัดทําสัญญา

อนุญาตใหใชสิทธิ์ในขอมูลความลับทางการคาและเครื่องหมายการคากับบริษัท  เอส.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด 

ตามสัญญาเลขที่ 1/2548 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2548 นั้น  

  ในการนี้ บริษัท เอส.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด ไดแจงยอดขายหลังหักคาผลิตภัณฑที่เสียหาย

เนื่องมาจากสูตร (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549) คิดเปนมูลคา 7,042,517 บาท  

(เจ็ดลานสี่หมื่นสองพันหารอยสิบเจ็ดบาทถวน) มหาวิทยาลัยไดรับเงินคาอนุญาตใหใชสิทธิ์ปที่ 1 เปนจํานวนเงิน

ทั้งสิ้น 433,401.21 บาท  (ส่ีแสนสามหมื่นสามพันสี่รอยหนึ่งบาทยี่สิบเอ็ดสตางค) จากทางบริษัทเรียบรอยแลว  

โดยศูนยบมเพาะธุรกิจไดจัดสรรผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินทางปญญาดังตอไปน้ี 

  1. ผูสรางผลงานในอัตรารอยละ 60    เปนเงิน  260,040.73 บาท 

  2.  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของอัตรารอยละ 40 โดยมีสัดสวนแตละหนวยงานดังนี้ 

   2.1  คณะวิทยาศาสตร รอยละ 30   เปนเงิน   52,008.14 บาท 

   2.2  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  เปนเงิน   52,008.14 บาท 

          รอยละ 30    

   2.3  มหาวิทยาลัยศิลปากร รอยละ 20  เปนเงิน   34,672.10 บาท 

   2.4  ศูนยบมเพาะธุรกิจ  (หนวยงานรับผิดชอบ) 

         รอยละ 20      เปนเงิน  34,672.10 บาท 

      รวมเปนเงินทั้งส้ิน             433,401.21 บาท 

                                       (ส่ีแสนสามหมื่นสามพันสี่รอยหนึ่งบาทยี่สิบเอ็ดสตางค) 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินที่มหาวิทยาลัยไดรับเงินคาอนุญาตใหใชสิทธิ์ปที่ 1 จํานวนเงิน

ทั้งสิ้น 433,401.21 บาท (ส่ีแสนสามหมื่นสามพันสี่รอยหนึ่งบาทยี่สิบเอ็ดสตางค)  ตามที่ศูนยบมเพาะธุรกิจเสนอ 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหนําเงินซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับคาอนุญาตใหใชสิทธิป์ที่ 1 

จํานวนเงินทั้งสิ้น 433,401.21 บาท (ส่ีแสนสามหมื่นสามพนัสี่รอยหนึ่งบาทยี่สิบเอ็ดสตางค) ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธัยาศัยตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6 คณะวิทยาศาสตรขอยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด

ใหแกนางสาวสุมาลี  ผาจันทร 
                         
สรุปเรื่อง 
  ตามที่นางสาวสุมาลี   ผาจันทร  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่  3 สาขาวิชาเคมี                

คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหเปล่ียนสถานภาพ  จาก นักศึกษาโครงการพิเศษ เปน 

นักศึกษาโครงการปกติ ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550  เปนตนไป นั้น 

  เนื่องจากบิดาซึ่งเปนทหารได เสียชีวิตในเหตุการณโจรใตลอบวางระเบิดและใชปน                  

จอยิงทหาร 7 ศพ ที่จังหวัดนราธิวาส  ทําใหครอบครัวขาดเสาหลักในการสงเสียคาใชจายการศึกษาทั้งหมด  

ดังนั้น  คณะวิทยาศาสตรไดพิจารณาแลวเห็นวา  เพื่อเปนการชวยเหลือนักศึกษาจึงเสนอใหมหาวิทยาลัย

พิจารณาการยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดใหแกนางสาวสุมาลี  ผาจันทร   ตั้งแต           

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2550  เปนตนไป  เพื่อใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ไดตามความประสงค 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา

ทั้งหมดใหแกนางสาวสุมาลี  ผาจันทร ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550  เปนตนไปตามที่              

คณะวิทยาศาสตรเสนอ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณารายละเอียดการกําหนด

เกณฑ         ในการจัดที่นั่งการศึกษา การยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา หรือการให

ทุนการศึกษากับเยาวชน ในพื้นที่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใหคํานึงถึงจํานวนที่คณะวิชาสามารถสนับสนุน

ไดเพื่อจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.7 วิทยาลัยนานาชาติขอเก็บคาธรรมเนียมพิเศษหลักสูตรศิลปบัณฑิต                  
สาขาการออกแบบมัลติมเีดยี 

                         
สรุปเรื่อง 
  ดวยวิทยาลัยนานาชาติมีความประสงคจะเก็บคาธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมจากคาลงทะเบียน

เหมาจายสําหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาการออกแบบมัลติมีเดีย ในอัตราภาคการศึกษาละ 

30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน)  โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป เพื่อใหสอดคลองกับ

คาใชจายดานการลงทุนในการออกแบบซอฟทแวรที่ใช รวมทั้งในการรวมสอนของสถาบันการออกแบบ        

เบอรมิงแฮม  ทั้งนี้  ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ  ครั้งที่ 4/2550  

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 แลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที ่ป ระช ุมพ ิจารณาแลว  มีมต ิเห ็นชอบในการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมจาก

คาลงทะเบียนเหมาจายสําหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต   สาขาการออกแบบมัลติมีเดีย  ในอัตราภาค

การศึกษาละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.8  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน  “อาจารย จักรพันธุ              

โปษยกฤต” พ.ศ. ....   
                         

สรุปเรื่อง  
  ตามมติที่ประชุมคณบดีวาระพิเศษ/2548 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2548 เห็นชอบให 

จัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน  “อาจารย จักรพันธุ  โปษยกฤต” พ.ศ.2548  เนื่องจาก                

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพไดรับเงินบริจาคจากมูลนิธิจักรพันธุ  โปษยกฤต  เพื่อจัดตั้งเปน

กองทุน  “อาจารยจักรพันธุ  โปษยกฤต”  โดยใหนําดอกผลมาจัดสรรเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

  ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพในการประชุม           

ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550  และในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 

เห็นชอบใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน  “อาจารย จักรพันธุ  โปษยกฤต” พ.ศ.2548           

และเสนอใหมหาวิทยาลัยออกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน  “อาจารย จักรพันธุ  โปษยกฤต” 

ฉบับใหม  โดยใหนําดอกผลมาจัดสรรเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูตามหลักสูตรปริญญาตรี 

ทุกสาขาวิชาในแตละปการศึกษา ทุนละ  5,000 บาท (หาพันบาทถวน)  โดยไมมีขอผูกพัน  ในการนี้               

งานวินัยและนิติการไดดําเนินการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน  “อาจารย จักรพันธุ   

โปษยกฤต” ฉบับใหมแลว  
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  ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน  “อาจารย              

จักรพันธุ  โปษยกฤต” พ.ศ. ....   

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหเห็นชอบ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน           

“อาจารย  จักรพันธุ  โปษยกฤต” พ.ศ. ....  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.9 ขอหารือการตออายุราชการ  ศาสตราจารย ดร.ทวีป ศิริรัศมี                            
คณะศึกษาศาสตร  

                         
สรุปเรื่อง  
  ตามที่ ศาสตราจารย ดร.ทวีป ศิริรัศมี มีความประสงคใหมหาวิทยาลัยพิจารณาการตอเวลา

ราชการ โดยหากไดรับการพิจารณาตอเวลาราชการจะขอปฏิบัติราชการในสถาบันสหวิทยาการศาสตรและการ

จัดการความรู หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามปรากฏเอกสารในบันทึกลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 นั้น 

  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหงานวินัยและนิติการพิจารณาเสนอความเห็น ซึ่งนิติกร

ไดใหความเห็นรายละเอียด ซึ่งเมื่อพิจารณาตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการตอ

เวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 จะเห็นวาตามขอ 3 กําหนดไววา การตอ

เวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามความตองการ

ของสถาบันอุดมศึกษามิใชสิทธิของผูขอตอเวลาราชการ ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยไดออกประกาศเรื่อง 

หลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไข และการตอเวลาราชการ ฉบับลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550 กําหนดใหการตอเวลา

ราชการของขาราชการใหดําเนินการตามความตองการของมหาวิทยาลัย (ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย) มิใช

สิทธิของผูขอตอ ซึ่งภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียนและคณะศึกษาศาสตรไมมีความประสงคตอเวลาราชการใน

การปฏิบัติงานที่คณะศึกษาศาสตร ใหแก ศาสตราจารย ดร.ทวีป ศิริรัศมี เพื่อปฏิบัติงานดานการสอนและการ

วิจัย   แตเนื่องจากศาสตราจารย ดร.ทวีป ศิริรัศมี ไดทําหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อนําเสนอรองขอตอท่ีประชมุคณบดี

ใหพิจารณาการตออายุราชการโดย ศาสตราจารย ดร.ทวีป ศิริรัศมี แจงวาจะไมติดใจตอผลการพิจารณาแต

อยางใด 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากรณีที่ ศาสตราจารย ดร.ทวีป ศิริรัศมี รองขอตอที่ประชุมคณบดีให

พิจารณาการตออายุราชการ 

 

มติ  ที่ประชุมไดพิจารณากรณีที่ ศาสตราจารย ดร.ทวีป ศิริรัศมี รองขอตอท่ีประชุมคณบดีให

พิจารณาแลวเห็นวา ภาควิชาและคณะมิไดมอบหมายภาระงานสอนให ศาสตราจารย ดร.ทวีป ศิริรัศมี ประกอบ

กับปจจุบัน ศาสตราจารย ดร.ทวีป ศิริรัศมี ทําหนาที่เปนผูประสานงานโครงการวิจัยของสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในดานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับและดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

ดังนั้น จึงมีมติวามหาวิทยาลัยไมสามารถตออายุราชการใหแก ศาสตราจารย ดร.ทวีป ศิริรัศมี เหตุผล                 
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เนื่องจากตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ   วิธีการ  และเงื่อนไขการตออายุราชการของขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ฉบับลงวันที่ 4 มกราคม 2550 ขอ 9 “ขาราชการที่ไดรับการพิจารณาใหตอเวลา

ราชการและไดรับคําส่ังใหรับราชการตอไป ตองปฏิบัติหนาที่เฉพาะการสอนหรือวิจัยเทานั้น ไมสามารถดํารง

ตําแหนงทางการบริหารได...” แตถาหากเปนการจางในตําแหนงนักวิจัยมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอาจ

ดําเนินการจางเปนลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณเปนรายปและจะพิจารณาแตละรายเปนกรณี ๆ ไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.10  การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร 

                         
สรุปเรื่อง  
  ดวยกระทรวงการคลังไดออกระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินรางวัลสําหรับผูบริหาร และ

สําหรับหนวยงานเพื่อจายใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานของรัฐ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2550 โดย

สาระสําคัญใหยกเลิกบัญชีตําแหนงและการคํานวณเงินสวนตางของผูบริหารที่จะนําไปเปนฐานในการคํานวณ

เงินรางวัล (เงินเพิ่มพิเศษ) ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไวแตเดิม และใหใชบัญชี

ตําแหนงและการคํานวณเงินสวนตางของผูบริหารฯ (ใหม) ที่แนบทายระเบียบกลาวคือ มีตําแหนงผูบริหาร

มหาวิทยาลัยที่มีสิทธิไดรับเงินรางวัลสําหรับผูบริหาร ดังนี้ 

1. ตําแหนงอธิการบดี 

2. ตําแหนงรองอธิการบดี 

3. ตําแหนงคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เทียบเทา 

4. ตําแหนงหัวหนาสํานักงานอธิการบดี 

ในการนี้กรมบัญชีกลางไดโอนเงินรางวัลสําหรับผูบริหารเปนจํานวนเงิน 2,458,956.67 บาท 

(สองลานสี่แสนหาหมื่นแปดพันเการอยหาสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค) ใหมหาวิทยาลัยศิลปากรสําหรับงวดที่ 

1/2548 และงวดที่ 2/2548 แลว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2550 ซึ่งมีตําแหนงผูบริหารที่มีสิทธิและที่ไมมีสิทธิไดรับ

เงินเพิ่มเติมพิเศษตามเกณฑดังกลาว     

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติใหความเห็นชอบการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารตามที่

กรมบัญชีกลางแจงแลวใหดําเนินการตอไป 
 



 13 

ระเบียบวาระที่ 4.11  ผลการปฏิบตัิราชการรอบ 6 เดือนของมหาวิทยาลัยศิลปากร                        
ประจําปงบประมาณ 2550 

                         
สรุปเรื่อง  
  ตามที่ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2550 วันที่ 5 มิถุนายน 2550 ไดมีขอเสนอใหฝายประกัน

คุณภาพการศึกษารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2550 และความคืบหนา รวมถึงปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้น 

  บัดนี้ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดนําสรุปรายงานความคืบหนาผลการปฏิบัติราชการรอบ 

6 เดือน (1 ตุลาคม 2549 ถึง 31 มีนาคม 2550) ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากรตองรายงานผลการปฏิบัติราชการจํานวนทั้งสิ้น 39 ตัวชี้วัด โดยใน

รอบ 6 เดือนมหาวิทยาลัยสามารถรายงานผลการดําเนินงานไดจํานวน 22 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ยังไมมีผลการ

ดําเนินงานจํานวน 17 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ยังไมมีผลการดําเนินงานดังกลาวนี้ สวนหนึ่งสามารถรายงานผล

การดําเนินงานไดในการรายงานรอบ 12 เดือน 

2. ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดตรวจสอบรายละเอียดความคืบหนาในการรายงานผล
การปฏิบัติราชการ พบวา คณะวิชา และหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบขอมูลไดรายงานผลการปฏิบัติราชการไม

สมบูรณ โดยพบวาตัวชี้วัดที่ยังไมมีความคืบหนาในการดําเนินการเทาที่ควร คือ ตัวชี้วัดที่ 20 ระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดพิจารณาแลว เห็นวา เพื่อใหมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถ

ดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 20 ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาดังตอไปน้ี 

1. เสนอแตงตั้ง รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ  เปน Chief Knowledge Officer (CKO)    

ของมหาวิทยาลัย 

2. เสนอแตงตั้งคณะทํางานทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

ตามขอ 1 – ขอ 2 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติดังนี้ 

ก. ตามขอ 1 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ 

ข. ตามขอ 2 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหคณะวิชาตาง ๆ รวมทั้งฝายประกัน

คุณภาพการศึกษาพิจารณาเสนอชื่อไปยังรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษพิจารณาโดยดวน  เพื่อจะไดรวบรวม

นําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550 ตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.12  สรุปผลการพจิารณาจดัสรรงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ      
พ.ศ.2551 

                         

สรุปเรื่อง  

  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551         

ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เห็นชอบวงเงินคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 (เบื้องตน) โดยไดนําเสนอรายละเอียดตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงบประมาณ 

จํานวน 1,948.15 ลานบาท 

  มหาวิทยาลัยไดนําเสนอวงเงินคําของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2551 (เบื้องตน) 

ภายหลังการปรับลดให เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยไดนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ                

การอุดมศึกษาพรอมทั้งบันทึกขอมูลคําขอลงในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-budgeting) ของสํานักงบประมาณ 

จํานวน 1,948.15 ลานบาทนั้น 

 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 มีมติเห็นชอบวงเงินคําของบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. 2551 (เบื้องตน) ของสวนราชการ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับจัดสรรงบประมาณ 

จํานวน 1,106.07 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 39.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.72 

โดยสรุปตามหมวดรายจายไดดังนี้ 

1. หมวดเงินเดือน คาจางประจํา ไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน 427.73 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 38.67 โดยเพิ่มขึ้นตามปกติจากการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หมวดคาจางชั่วคราว ไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน 12.15 ลานบาท ตามกรอบที่

สํานักงาน ก.พ. อนุมัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 รวมจํานวน 41 อัตรา จําแนกเปน ผูมีความรูความสามารถ

พิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 21 อัตรา และอาจารยชาวตางประเทศ จํานวน 20 อัตรา 

3. หมวดคาตอบแทนพนักงานราชการไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน 5.68 ลานบาท ตาม

กรอบที่ไดรับอนุมัติของ ก.พ. จํานวน 39 อัตรา 

4. หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค ไดรับงบประมาณจํานวน 158.14 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.30 โดยลดลงในสวนของคาเชาทรัพยสินซึ่งจัดสรรใหตามที่ใชจริง 

5. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน 278.33 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 25.16 จําแนกเปน 

- คาครุภัณฑ จํานวน 78.88 ลานบาท 

- คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 199.44 ลานบาท  ประกอบดวย 

(1) ส่ิงกอสรางผูกพันเดิม 4 รายการ 106.92 ลานบาท ไดแก 

- อาคารที่พักบุคลากร (วิทยาเขตเพชรบุรี) 31.44 ลานบาท  

(งบประมาณทั้งส้ิน 62.9 ลานบาท) 

- อาคารนํารองศูนยภูมิปญญาและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตรและสุขภาพ  

22.32 ลานบาท (งบประมาณทั้งส้ิน 47.0 ลานบาท) 

- อาคารศูนยสันสกฤตศึกษา 38.5 ลานบาท (งบประมาณทั้งส้ิน 70.0 ลานบาท) 
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- อาคารปฏิบัติการกีฬา 14.65 ลานบาท (งบประมาณทั้งส้ิน 39.0 ลานบาท)     

(กองกิจการนักศึกษา) 

(2) ส่ิงกอสรางผูกพันใหม 1 รายการ 17.51 ลานบาท ไดแก 

- อาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารตานเชื้อ H5N1 และผลิตยาจากสมุนไพร  

17.51 ลานบาท (งบประมาณทั้งส้ิน 97.56 ลานบาท) 

(3) ส่ิงกอสรางปเดียว 2 รายการ จํานวน 10.5 ลานบาท ไดแก 

- อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมตนแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 10.0 ลานบาท  

(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- บอบําบัดน้ําเสียพรอมระบบระบายน้ํา 0.5 ลานบาท (กองกิจการนักศึกษา) 

(4) รายการปรับปรุงส่ิงกอสราง 6 รายการ จํานวน 64.51 ลานบาท ไดแก 

- ปรับปรุงพื้นที่กีฬาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 3.0 ลานบาท 

(กองกิจการนักศึกษา) 

- ซอมแซมงานระบบอาคารและปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารศิลปพีระศรี 1  

1.92 ลานบาท (คณะสถาปตยกรรมศาสตร) 

- ปรับปรุงวังทาพระ 50.69 ลานบาท (สวนกลาง วังทาพระ) 

- ปรับปรุงโรงอาหาร วังทาพระ 1.0 ลานบาท (กองกิจการนักศึกษา) 

- ปรับปรุงอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร 2.7 ลานบาท  

(คณะสถาปตยกรรมศาสตร) 

- ปรับปรุงบูรณะอาคารเรียนคณะมัณฑนศิลป วังทาพระ 5.2 ลานบาท  

(คณะมัณฑนศิลป) 

6. หมวดเงินอุดหนุน ไดรับจัดสรรจํานวน 224.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.25 จําแนกไดดังนี้ 

(1)  คาใชจายบุคลากร   108.62 ลานบาท 

(2)  นักเรียนทุน (อัตราใหม)   4.23 ลานบาท 

(3)  ทุนการศึกษา    0.61  ลานบาท 

(4)  คาใชจายระบบการสอนทางไกลและการผลิตส่ือการเรียนการสอน 5.0 ลานบาท  

(ศูนยคอมพิวเตอร) 

(5)  คาใชจายในการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร 0.64 ลานบาท  

(คณะวิทยาศาสตร) 

(6) คาใชจายในการใชสถานที่และหองปฏิบัติการ 0.18 ลานบาท  

(คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

(7)  ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัช (เภสัชคูสัญญาเดิม) 2.10 ลานบาท  

(คณะเภสัชศาสตร) 

(8)  คาใชจายในการศึกษาตัวยาและสมุนไพรไทย 16.0 ลานบาท (คณะเภสัชศาสตร) 

(9)  คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.78 ลานบาท (โรงเรียนสาธิต) 
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(10) คาใชจายในการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี 5.29 ลานบาท  

(คณะศึกษาศาสตร) 

(11) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  10.0 ลานบาท 

(12) การวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี  36.69 ลานบาท 

(13) การวิจัยเพื่อสรางองคความรู    6.14 ลานบาท 

(14) การบริการวิชาการ   26.0 ลานบาท  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาดังนี้ 

1. รับทราบสรุปผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2551 

2. ใหความเห็นชอบการเรงรัดการดําเนินการจัดทําแบบรูปรายการและราคากลางของ 
คณะวิชา/หนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งกอสรางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามแผนดําเนินการ

งบประมาณคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ 2550 และประจําปงบประมาณ 2551 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติดังนี้ 

ก. ตามขอ 1  ทีป่ระชุมรับทราบ 

ข. ตามขอ 2  ที่ประชุมใหความเห็นชอบและใหเรงดําเนินการจัดทําแบบรูปรายการและ            

ราคากลางใหเสร็จทันตามแผนดําเนินการงบประมาณคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ 2550 และ

ประจําปงบประมาณ 2551 

ทั้งนี้  ที่ประชุมไดมอบหมายใหคณะวิชาที่มีรายการสิ่งกอสรางอาคารตาง ๆ พิจารณาในเรื่อง

การจัดทําแบบรูปรายการกอสรางโดยขอใหพิจารณาแตเนิ่น ๆ วาคณะวิชาจะดําเนินการในเรื่องการจัดทําแบบรูป

รายการกอสรางเองหรือจะมอบหมายใหสถาปนิก/วิศวกรของมหาวิทยาลัยดำเนินการ เพื่อจะไดเสร็จทันตามแผน

ดําเนินการงบประมาณคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ 2550 และประจําปงบประมาณ 2551 

  อนึ่ง  ที่ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยจัดหาพื้นที่วางเพื่อให

นักศึกษามีที่สันทนาการมากขึ้น  รวมทั้งใหจัดหาหองน้ําเพิ่มเติมใหมากขึ้น  เนื่องจากในขณะนี้พื้นที่วังทาพระ

แออัดมากเต็มไปดวยที่จอดรถของอาจารยและบุคลากรเปนสวนใหญ โดยมหาวิทยาลัยจะขอคืนพื้นที่จอดรถเพื่อ        

ใหนักศึกษามีพื้นที่สันทนาการมากขึ้นและมหาวิทยาลัยจะดําเนินการติดตอการขอเชาพื้นที่สนามมานางเลิ้ง  

เพื่อจัดทําเปนที่จอดรถใหกับอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทางวังทาพระตอไปโดยจะไดมอบหมาย        

ใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยประสานงานในเรื่องนี้ตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.13 การฝกซอมเขารับพระราชทานปริญญาบตัร ประจาํปการศึกษา 2549 
                         

สรุปเรื่อง  

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2549 ใน

วันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม นั้น 

เพื่อความเปนระเบียบและถูกตองในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู สําเร็จ

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 คณะอนุกรรมการฝายถวายปริญญาบัตรและฝกซอมแกบัณฑิตไดจัดทํา

(ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  การฝกซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 

2549  เสนอที่ประชุมพิจารณา 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การ

ฝกซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2549 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

ทั้งนี้  ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะการฝกซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในปตอไปดังนี้ 

1. เนื่องจากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในแตละปมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเกินกวาที่ 
ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง      

สนามจันทร จังหวัดนครปฐมจะรองรับได จึงเห็นควรจะเปลี่ยนสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเปนที่  

สวนอัมพรหรือไม  เพราะการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  สวนอัมพรจะสะดวกสบายในเรื่องสถานที่  

จอดรถและสิ่งอํานวยความสะดวกตอการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมากขึ้น หากเห็นสมควรขอใหพิจารณา

จัดเตรียมงบประมาณเพื่อการนี้ไวดวย 

                       2.  มอบหมายใหกองงานวิทยาเขตสอบถามไปยังสํานักพระราชวังเกี่ยวกับรายละเอียด           

การเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในกรณีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรโดยแบง

ออกเปน 2 ชวง มหาวิทยาลัยศิลปากรจะสามารถดําเนินการไดหรือไม  

 
ระเบียบวาระที่ 4.14 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการจัดงานวันคลาย 
                                      วันสถาปนามหาวทิยาลัยศิลปากร ประจําป 2550 
 

สรุปเรื่อง  

ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 521/2550 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550 แตงตั้ง

คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงานจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําป 2550 ไปแลวนั้น 
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เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนตําแหนงและอํานาจหนาที่ของผูบริหาร ฉะนั้น เพื่อใหการ

ดําเนินงานจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2550 เปนไปดวยความเรียบรอย             

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการ

ดําเนินงานจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2550 อีกครั้ง 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการโดยใหปรับคําส่ังมหาวิทยาลัย

ศิลปากรที่ 521/2550 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการ

ดําเนินงานจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2550 (ใหม) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ        

กับตําแหนงผูบริหารซึ่งปจจุบันไดมีการปรับเปล่ียนตําแหนง  โดยเห็นชอบใหปรับตามตําแหนงผูบริหารที่มีใน

ปจจุบันแลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งดวย 

 
ระเบียบวาระที่ 4.15 ขอแกไขประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการปาฐกถาศิลป  พรีะศร ี

                         

 

สรุปเรื่อง  

ตามที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการปาฐกถาศิลป พีระศรี ประจําป 2550 เพื่อคัดเลือก

ผูทรงคุณวุฒิทางดานศิลปะสาขาตาง ๆ เปนปาฐกในการแสดงปาฐกถาเนื่องในงานวันศิลป พีระศรี ประจําป 

2550 นั้น จากการประชุมคณะกรรมการปาฐกถาศิลป พีระศรี ประจําป 2550 คร้ังที่ 2/2550 เมื่อวันที่               

4 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบใหปรับแกระเบียบวาดวยการแสดงปาฐกถาศิลป พีระศรี พ.ศ. 2549 ในเรื่อง

เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาคัดเลือกผูแสดงปาฐกถาศิลป  พีระศรี (ใหม) โดยขอใหมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

สาขาตาง ๆ ดานศิลปะเปนผูดําเนินการคัดเลือกผูแสดงปาฐกถาศิลป พีระศรี  โดยการเสนอชื่อคณะกรรมการ

คัดเลือกจากคณะกรรมการปาฐกถาศิลป พีระศรี 

  ตามรายละเอียด (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการปาฐกถาศิลป  พีระศรี พ.ศ. .... 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการปาฐกถา

ศิลป  พีระศรี พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศตอไป 
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ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง  

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องดังตอไปน้ี  

1. การจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป 2550 ไปแลวนั้นคณะกรรมการฯ 

กําหนดที่จะใช Theme พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในการจัดงานวันศิลป     

พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2550 

2. ความรวมมือทางวิชาการกับ  Hohenheim  University  ประเทศสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมัน หากคณะวิชาใดประสงคจะมีความรวมมือทางวิชาการโดยเฉพาะทางดานศิลปะ ขอใหนําเสนอ

รายละเอียดขอตกลงความรวมมือทางวิชาการมาใหมหาวิทยาลัยโดยดวน  เพื่อท่ีประธานจะไดนําเสนอ

เอกอัครราชทูต ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันพิจารณาตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องการรับนอง 
 
สรุปเรื่อง  

ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดขอความ

รวมมือจากคณะวิชาตาง ๆ ชวยเตือนรุนพี่ใหรับนองดวยกิจกรรมที่เหมาะสม ดวยความสุภาพและอยูในเวลาที่

เหมาะสม เนื่องจากขณะนี้มีนักศึกษาบางคนไดรองเรียนทาง web site วาถูกขมขู ถูกคุกคามจากรุนพี่บางคน         

ซึ่งไดแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอรุนนอง ซึ่งประธานไดมอบหมายใหรักษาราชการแทนรองอธิการบดี         

ฝายกิจการนักศึกษาประสานงานกับคณะวิชาโดยใหกําชับ  กวดขัน  ควบคุมการรับนองใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย ซึ่งหากมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นจะขอใหเจาหนาที่จากศูนยยามรักษาความปลอดภัย วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทรไปชวยระงับเหตุการณดวย 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา  13.50  น. 
        

 

       (นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ) 

             ผูจดรายงานการประชุม 


