
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่  13/2550 

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2550 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

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

ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร    ประธานที่ประชุม 

       รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร  

    และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร 

2. ผศ.ดร.เกษร  จนัทรศิริ                    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

3. อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร  

      และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย           

4. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 

5. รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

6. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

7. อ.ญาณวิทย  กญุแจทอง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวฒันธรรม 

8. อ.ปญญา  วจินิธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

9. รศ.ชินศักดิ์  ตณัฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

10. รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

11. ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                 คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

12. ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร 

13. รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิตชิัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

14. ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

15. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

16. รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

17. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการและ 

   รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี 

18. รศ.ดร.ศิริชัย  ชนิะตังกรู  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย             

19. อ.ดร.วรพจน   ชอบธรรม  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายวิชาการ              

     และรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
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20. ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางและ 

      รักษาราชการแทนรองอธิการบดี   

       พระราชวังสนามจันทร 

21. ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ  ประธานสภาคณาจารย  

    
ผูไมมาประชมุ 

1. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร  รักษาราชการแทนอธิการบด ี   ติดราชการ 

2. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร   ติดราชการ      

3. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ   ติดราชการ 

4. ผศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป    ติดราชการ  

 
เปดประชุมเวลา 10.40 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ  

ดังนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่ 12/2550                     
                                เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550 
      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 12/2550  เมือ่วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

       
ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจงเพือ่ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชาดังตอไปน้ี 

1. คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย               

ปการศึกษา 2549 ในรายวิชา 080 140 กีฬาเปตอง ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรคร้ังที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2550 

2. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา        

ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549 ในรายวิชา 214 172 THE BELIEF IN THAI TRADITIONAL ART ของ
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นักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 

3. คณะดุริยางคศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย            

ปการศึกษา 2549 ในรายวิชาตอไปน้ี 

- รายวิชา 080 133 Economics in Everyday Life ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

- รายวิชา 080 145 Introduction to Management ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 

- รายวิชา 661 106 History of Music IV ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 

- รายวิชา 662 219 Principles of Conducting ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตรคร้ังที่ 4/2550

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550  

ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.2 ผลการปฏิบัตติามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่3/2550 
       
สรุปเรื่อง 

ดวยงานการประชุมไดจัดทําสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 

3/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงานผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม  

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2550 เพื่อจะไดนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 4/2550 วันที่ 

11 กรกฎาคม 2550 ตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบแลวจะไดนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบใน         

การประชุมครั้งที่ 4/2550 วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ตอไป 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุม            

ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ตอไป 
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ระเบียบวาระที่  2.3 พระราชบัญญัติวาดวย การกระทําผดิเกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
       
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดประกาศกฎหมายไอซีที 

“พระราชบัญญัติวาดวย  การกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ .ศ .  2550” ซึ่ งจะมีผลการบังคับใช

พระราชบัญญัติดังกลาวในวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เปนตนไป แตเนื่องจากกฎหมายมีผลกระทบตอการใชงาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมากพอสมควร ศูนยคอมพิวเตอรจึงนําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย

เพื่อทราบในขั้นตน โดยศูนยคอมพิวเตอรจะจัดสัมมนาใหความรูแกเจาหนาที่ที่ดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัยในโอกาสตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารพระราชบัญญัติวาดวย การกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ. 2550 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรวางแนวปฏิบัติ/มาตรการ 

การปองกันในการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติวาดวย การกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  2.4 สรุปคําวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
       
สรุปเรื่อง 

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัย ที่ 1-2/2550 และ 3-5/2550 เร่ืองคดีคําส่ังยุบพรรค

ประชาธิปไตยกาวหนากับพรรคประชาธิปตย และเรื่องคดีคําส่ังยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทยและ

พรรคไทยรักไทย โดยไดจัดทําสรุปคําวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพรอมคําแปลภาษาอังกฤษ (Unofficial 

Translation) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 นั้น 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดสงสรุปคําวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพรอม             

คําแปลภาษาอังกฤษ (Unofficial Translation) เพื่อไวใชประโยชนตอไป ทั้งนี้ ไดเผยแพรขอมูลนี้ไวในเว็บไซต 

www.Thaigov.go.th ดวยแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร 

   

สรุปเรื่อง 
ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1297/2548 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2548 แตงตั้ง

คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2550 นั้น 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องและเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม) ตามขอ 8  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

จัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 กําหนดใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 

เรียกวา “คณะกรรมการสวัสดิการ...(ชื่อสวนราชการ กลุมภารกิจ หรือกรมที่รวมกันจัดสวัสดิการแลวแตกรณี)...” 

ประกอบดวย 

1. หัวหนาสวนราชการหรือผูที่หัวหนาสวนราชการมอบหมายเปนประธานกรรมการ 
2. ผูที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งจากขาราชการในสวนราชการนั้นไมเกิน 7 คนเปนกรรมการ 

โดยกรรมการอยางนอย 1 คน ตองมีคุณวุฒิหรือมีประสบการณทางดานการเงินและบัญชี 

3. ผูแทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเองไมเกิน 7 คนเปนกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ผูที่

พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการคัดเลือกอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระไมได ในกรณีที่

กรรมการซึ่งเปนผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทน เวนแตวาระ

ของกรรมการดังกลาวเหลือไมถึง 180 วัน จะไมคัดเลือกกรรมการแทนก็ไดในระหวางนั้น ใหถือวาคณะกรรมการ

มีจํานวนเทาที่เหลืออยู 

4. ผูรับผิดชอบงานดานสวัสดิการภายในสวนราชการตามขอ 14 เปนกรรมการและเลขานุการ 

การคัดเลือกกรรมการตามขอ 3. ใหเปนไปตามวิธีการที่หัวหนาสวนราชการกําหนด 

ใหคณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งที่มีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ

ทางดานการเงินและบัญชีเปนเหรัญญกิมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ 

ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการในสวนราชการเปนผูชวยเลขานุการจํานวน 2 คน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1297/2548 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2548 ปฏิบัติหนาที่อีกวาระหนึ่ง 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป  
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ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการไปปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 4              
(ข้ันสุดทาย) พรอมสงผลงานฉบับสมบูรณของ รองศาสตราจารยกัญญรัตน            
เวชชศาสตร คณะอักษรศาสตร 

   

สรุปเรื่อง 
 ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1440/2548 ลงวันที่ 14 กันยายน 2548 อนุมัติให          

รองศาสตราจารยกัญญรัตน เวชชศาสตร ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อทํางานวิจัย เร่ือง 

“วรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของชนชาติไท” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย เร่ือง “มโนทัศนเร่ืองนาคของชนชาติ

ไท” มีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2550 นั้น 

  บัดนี้ รองศาสตราจารยกัญญรัตน เวชชศาสตร ไดสงรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน

ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 4 (ขั้นสุดทาย) ระหวางวันที่ 18 ธันวาคม 2549 – วันที่ 17 มีนาคม 2550 ซึ่งที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ไดรับทราบรายงานผล

การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ คร้ังที่ 4 (ขั้นสุดทาย) พรอมสงผลงานฉบับสมบูรณซึ่งที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรคร้ังที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ไดรับทราบรายงานผลงาน

ฉบับสมบูรณแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 (ขั้นสุดทาย) และใหความเห็นชอบผลงานฉบับสมบูรณเร่ือง “วรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของ

ชนชาติไท” ของ รองศาสตราจารยกัญญรัตน เวชชศาสตร 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3  การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนา           
ภาควิชาประติมากรรม  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
(วาระลับ) 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ จํานวน 3 หลกัสูตร 
   

สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร   

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับป พ.ศ. 2545 ซึ่งจะ

เร่ิมใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

- ขอตัดเงื่อนไขและเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะจํานวน 

1 รายวิชา คือ รายวิชา 615 112 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
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2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ฉบับป พ.ศ. 2547 

ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

- เพิ่มรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะจํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 611 211              

วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร

ฉบับป พ.ศ. 2550 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป สาระการปรับปรุงแกไข คือ 

- เพิ่มรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะจํานวน 2 รายวิชา คือรายวิชา 618 237

วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน  3(3-0-6) และรายวชิา 618 238 ปฏบิตัิการวิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน  1(0-3-0) 

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550 ไดพิจารณา              

ใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิตจํานวน 3 หลักสูตรดังกลาว และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร ดังนั้น จะได

ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัย        

เพื่ออนุมัติตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  4.5             (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน                                           

“ผูชวยศาสตราจารย พงษศกัดิ์ อารยางกูร”  พ.ศ. .... 
    
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะมัณฑนศิลปไดรับเงินบริจาคจากผูชวยศาสตราจารย พงษศักดิ์ อารยางกูร จํานวน 

200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) เพื่อจัดตั้งกองทุน “ผูชวยศาสตราจารย พงษศักดิ์ อารยางกูร” โดยมี

วัตถุประสงคนําเงินตนและ/หรือดอกผลจัดสรรเปนทุนการศึกษาจํานวนทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

ปละไมเกิน 2 ทุน ในการนี้งานวินัยและนิติการไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน                     

“ผูชวยศาสตราจารย พงษศักดิ์ อารยางกูร”  พ.ศ. .... เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน 

“ผูชวยศาสตราจารย พงษศักดิ์ อารยางกูร”  พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.6 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา
ปรัชญา หัวหนาภาควชิาภาษาอังกฤษ และหัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร                     
คณะอักษรศาสตร  
(วาระลับ) 

                         
ระเบียบวาระที่ 4.7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา

มนุษย  จํานวน 2 หลักสูตร 
                         

สรุปเรื่อง 
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการ

พัฒนามนุษย  จํานวน 2 หลักสูตรดังนี้ 

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 

ฉบับป พ.ศ. 2549 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

- ขอปรับเปล่ียนรายวิชาในหลักสูตรดังนี้  

- แผน 2 ก.  

17.4  นักศึกษาที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่ไมใชทางการศึกษา จะตองศึกษา

รายวิชาพื้นฐานในระดับปริญญาตรีจํานวน 2 รายวิชาในปการศึกษาแรก เพิ่มจากรายวิชาที่กําหนดตาม

หลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตและไดรับผลการศึกษาเปนสัญลักษณ S โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี 

- รายวิชา 463 108 จิตวิทยาผูใหญและผูสูงอายุ 3(3-0-6) 

- รายวิชา 469 101 การศึกษานอกระบบ 2(2-0-4) 

- รายวิชา 469 102 การศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย  

ฉบับป พ.ศ. 2549 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

- ปรับ/ตัดรายวิชาที่มีความซ้ําซอนในหลักสูตรดังนี้  

17.2 รายวิชาและหนวยกิต 

หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน  3 หนวยกิต  (ไมนับหนวยกิต )  รายวิชา  466 520 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 3(3-0-6) 

- ใหยกเลิกไมเปนวิชาบังคับพื้นฐานและเปลี่ยนเปนรายวิชาเลือกเสรีดังนี้ 

- รายวิชา 469 490 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาคนควาในสาขาการศึกษาตลอด

ชีวิต 2(2-0-4) 

17.3 ก. รายวิชาเรียนและหนวยกิตสําหรับผูที่ไมมีการศึกษาพื้นฐานทางการศึกษา

ตลอดชีวิต การศึกษาผูใหญหรือการศึกษานอกระบบตองเรียนรายวิชา 469 401 หลักและปรัชญาการศึกษาตลอด

ชีวิตจํานวน 3 หนวยกิต โดยมีผลการเรียนระดับ S 



 9 

17.3 ข. ในกรณีที่ผูเรียนไมมีวุฒิทางศึกษาศาสตรตองเรียนในรายวิชา 469 401       

หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 

- ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ีเปนรายวิชาเลือกเสรี 

- รายวิชา 469 402 กระบวนการเรียนรูและการสอนผูใหญ 3(3-0-6) 

- รายวิชา 469 403 การบริหารการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 

- รายวิชา 469 406 การพัฒนาและการประเมินผลโครงการ 3(3-0-6) 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา

ตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย จํานวน 2 หลักสูตรตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอและเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่

ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย        

ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.8 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  
   (วาระลับ)                    
   

ระเบียบวาระที่ 4.9 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา 
จํานวน 5 ราย คณะเภสัชศาสตร  

 (วาระลับ)                        
 
ระเบียบวาระที่ 4.10  ขอรับการสนบัสนุนโครงการวัยเกษียณกาย – ใจแข็งแรง สดใสตลอดกาล 

                         
สรุปเรื่อง  

ดวยหนวยอนามัย กองกิจการนักศึกษาเสนอขอจัดโครงการวัยเกษียณกาย – ใจแข็งแรง สดใส

ตลอดกาลสําหรับบุคลากรผูเกษียณอายุราชการ ป พ.ศ. 2550 ระหวางวันที่ 8-9 กันยายน 2550 ณ 

ศูนยสัมมนาวังรีรีสอรท จ.นครนายก เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุ

ราชการไดอยางมีความสุขสมบูรณทั้งดานรางกายจิตใจและสังคมตามศักยภาพของแตละคน โดยมี

คาใชจายจํานวนเงินทั้งสิ้น 95,000 บาท (เกาหมื่นหาพันบาทถวน) แตเนื่องจากงบพัฒนาบุคลากรมี

เพียงจํานวนเงิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) ทําใหขาดงบประมาณอีกจํานวนเงิน 45,000 บาท 

(สี่หมื่นหาพันบาทถวน) ดังนั้น กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่มีผู

เกษียณอายุราชการซึ่งเขารวมโครงการคนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) เพื่อสมทบเปน

คาใชจายโครงการตอไป 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่มี   

ผูเกษียณอายุราชการซึ่งเขารวมโครงการคนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) เพื่อสมทบเปน

คาใชจายโครงการตอไปตามที่กองกิจการนักศึกษาเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 4.11  รายชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุนภูมิพล  ประจําปการศึกษา 2550 

                         
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองทุนการศึกษาไดเสนอรายชื่อนักศึกษาที่คณะวิชาเสนอใหเปน

นักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2550 จํานวนทั้งส้ิน 28 ทุน ดังนี้ 

 
ทุนภูมิพลประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 14 ทุน ประกอบดวย 
1. คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

นายทนงศักดิ์ ปากหวาน รหัส 0146015 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.74 

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 นางสาวลัษมณ ไมตรีมิตร รหัส 0246044 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.95 

3. คณะโบราณคดี 
 นางสาวทิพยวรรณ วงศอัสสไพบูลย รหัส 0347018 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.78 

4. คณะมัณฑนศิลป 
 นางสาวศรวดี โสตถิพันธุ รหัส 0447197 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.56 

5. คณะอักษรศาสตร 
 นางสาวหทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท รหัส 0547417 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.82 

6. คณะศึกษาศาสตร 
 นายกิตติพล ธรรมโหร รหัส 0647217 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.92 

7. คณะวิทยาศาสตร 
 นางสาวอัญญานี คําแกว รหัส 0747197 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.90 

8. คณะเภสัชศาสตร 
 นางสาวพิมลรัตน ชนาภิวัฒน รหัส 0846107 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.94 

9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 นางสาวชัชรี เมธาชวลิต รหัส 0947279 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.67 

10. คณะดุริยางคศาสตร 
  นางสาวเมธิรา วงศวัฒนันท รหัส 1047024 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.97 
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11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
  นายศุภนนท ตูนิ่ม รหัส 1147116 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.71 

12. คณะวิทยาการจัดการ 
  นายจตุพล วสันตสกุล รหัส 1247062 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.95 

13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  นางสาวกาญจนาภรณ พิมพรัตน รหัส 1347009 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.77 

14. วิทยาลัยนานาชาติ 
 นายปยะพงษ มีแกว รหัส 9047090 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.85 

 
ทุนภูมิพลประเภทสงเสริมการศึกษา จํานวน 14 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ประกอบดวย 
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
 นายอนุวัฒน ลัดดาวัลย รหัส 0146054 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.71 

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 นางสาวภูรินุช อวมจันทร รหัส 0247050 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.52 

3. คณะโบราณคดี 
 นางสาวเพ็ญรุง สุริยกานต รหัส 0347031 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 

4. คณะมัณฑนศิลป 
 นางสาวณัฐศรัณย งามประภาพร รหัส 0448162 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.98 

5. คณะอักษรศาสตร 
 นายณัฐพงษ อินทรโพธิ์ รหัส 0548135 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.49 

6. คณะศึกษาศาสตร 
 นายทศพล เปยแกว รหัส 0648049 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.93 

7. คณะวิทยาศาสตร 
 นางสาวอลิษา กนกะรัตน รหัส 0747282 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.19 

8. คณะเภสัชศาสตร 
 นางสาวกนกวรรณ ผลประกอบศิลป รหัส 0847001 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.72 

9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 นางสาววรินทร อินตะนัย รหัส 0949184 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.10 

10. คณะดุริยางคศาสตร 
 นายศิริ กังวลทรัพย รหัส 1048122 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.23 

11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 นายนพดล จันทรโทศรี รหัส 1148064 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.62 

12. คณะวิทยาการจัดการ 
 นางสาวธิติพร แข็งขัน รหัส 1247086 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.94 
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13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นายธนภัทร บุญชูโต รหัส 1348173 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.03 

14. วิทยาลัยนานาชาติ 
 นางสาวศศิ อุไรวรรณชัย รหัส 9047015 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.78 

   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในรายชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุน

ภูมิพล ประจําปการศึกษา 2550 จํานวน 28 ทุน ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองทุนการศึกษาเสนอเพื่อเขารับ

พระราชทานทุนภูมิพลในวันพระราชทานปริญญาบัตรประจําป 2549 ในวันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2550 ตอไป 

ทั้งนี้ ในสวนของทุนภูมิพลประเภทสงเสริมการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

ใหเบิกจายจากคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด 
 

ระเบียบวาระที่ 4.12  การขอเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรพัยากร 
                                 วัฒนธรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) 

                         

สรุปเรื่อง 

ดวยคณะโบราณคดีประสงคเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2550 ซึ่งที่ประชุม

คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) แลวใหนําเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) ใหคํานึงถึงพื้นที่/สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน

ดวย เนื่องจากในปจจุบันคณะโบราณคดีมีพื้นที่จํากัดมากในการบริหารจัดการในดานการเรียนการสอน  

จึง เห็นควรใหพิจารณาการจัดหาพื ้นที ่/สถานที ่เพื ่อการรองรับดังกลาวไว แตเนิ ่นๆ  ซึ ่งประธานได

เสนอแนะพื้นที่/สถานที่ของตึก SPAFA เทเวศร ซึ่งเปนเสนทางที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการเรียน

การสอนมากเพราะไมไกลจากคณะโบราณคดีเทาใด 

2. ในเอกสารหลักสูตรหนาที ่ 8  ลําดับที ่ 3  ผศ .  เพ็ญพรรณ  เจริญพร  ใหตรวจสอบ

รายละเอียดขอมูลตําแหนงทางวิชาการอีกครั ้ง  รวมท  ั้งใหปรับรายละเอียดรายชื่อของอาจารยประจํา

หลักสูตรใหคงเหลือ 5 ราย เพื่อใหสอดคลองตามเอกสารหลักสูตรในหนาที่ 6 ดวย 
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ระเบียบวาระที่ 4.13  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจลุชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2544 
                         

สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

ฉบับป พ.ศ. 2544 และจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป โดยมีสาระในการปรับปรุง

แกไขคือ ขอเปดรายวิชาเลือกเพิ่มเติมสําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 

518 101 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด 2(1-2-3) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 7 

มิถุนายน 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2544 ตามที่คณะวิทยาศาสตรเสนอและเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบ

ตอโครงสรางหลักสูตร ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบ

อํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.14  สรุปรายงานความคืบหนาการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา      
ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550-2554) 

                         

สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 1/2550 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2550 

เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อศึกษา

และประมวลความคิดเห็นในการกําหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรและในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2550 เห็นชอบใหจัดทําแผน           

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เพื่อกําหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมท้ังเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ของมหาวิทยาลัยศิลปากรแลว นั้น 

คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 คร้ัง คือ 

- ในการประชุมคร้ังที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

ไดพิจารณา (ราง) ปฏิทินและแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-

2554) มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งขอมูลผลการดําเนินงานในรอบระยะ  10 ป (พ.ศ. 2540-2549)              

เพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะกรรมการฯ มีมติใหปรับประเด็นที่เปน

สาระสําคัญจากแผนยุทธศาสตรเดิมเปนกรอบแนวทางของ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 

10 ใหมีความสอดคลองกับปจจัยแวดลอม 
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- ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ฝายวางแผนและวิจัย

นําเสนอ (ราง) ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนปฏิบัติและการวิเคราะหสภาพแวดลอม

มหาวิทยาลัยศิลปากร (SWOT Analysis) ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรระยะที่ 10           

(พ.ศ. 2550-2554) ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหรวบรวมแผนยุทธศาสตรจาก

คณะวิชา/หนวยงานและสรุปประมวลเพื่อยกรางเปนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 ของ

มหาวิทยาลัยตอไป 

2. กองแผนงานไดเตรียมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-

2554) ดังนี้ 

- จัดทําขอมูลผลการดําเนินงานในรอบระยะ 10 ป (พ.ศ. 2540-2549) ของมหาวิทยาลัย 

- จัดทํา (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

เสนอคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2550 

- แจงคณะวิชา/หนวยงานจัดสงแผนยุทธศาสตรใหกองแผนงานภายในวันที่ 28 

พฤษภาคม 2550 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 2/2550 

ในการนี้กองแผนงานไดรวบรวมและประมวลแผนยุทธศาสตรจากคณะวิชา/หนวยงาน ณ วันที่ 

15 มิถุนายน 2550 จํานวน 16 หนวยงาน ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะโบราณคดี 

คณะมัณฑนศิลป  คณะอักษรศาสตร  คณะศึกษาศาสตร   คณะวิทยาศาสตร  คณะเภสัชศาสตร                    

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะดุริยางคศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย สํานักหอสมุดกลาง  

หอศิลป สถาบันวิจัยและพัฒนา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและกองแผนงาน

โดยมีขอสังเกตดังนี้ 

1) แผนยุทธศาสตรของคณะวิชา/หนวยงานมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย โดยแบงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ดาน คือ การจัดการศึกษา วิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บริการวิชาการแกชุมชนและการบริหารจัดการ 

2) ระดับของยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัยกับคณะวิชา/หนวยงานมีระดับที่

แตกตางกัน โดยระดับยุทธศาสตร กลยุทธ แผนปฏิบัติของคณะวิชา/หนวยงานมีระดับยอย หากนํามา

เปรียบเทียบเพื่อประมวลเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะมีความตางระดับกันมาก เนื่องจากคณะวิชา/

หนวยงานสวนใหญไดกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธโดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนกรอบ

แนวทางในการดําเนินงาน 

3) ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนปฏิบัติการและกิจกรรม/โครงการในแตละคณะวิชา/หนวยงาน    

มีระดับที่แตกตางกัน 

4) การจัดระดับแผนปฏิบัติกับกิจกรรม/โครงการของคณะวิชา/หนวยงานไมสามารถแบงแยก

ไดอยางชัดเจน เชน การนําโครงการมากําหนดเปนระดับแผนปฏิบัติการ 

5) คณะวิชา/หนวยงานสวนใหญไมไดกําหนดกิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด และเปาหมายตัวชี้วัด

อยางครบถวน 
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สําหรับขั้นตอนที่ตองดําเนินการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2550-2554) ที่สําคัญมีดังนี้ 

1. เห็นควรใหมีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อใหผูเกี่ยวของและประชาคมมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่ง

กําหนดการสัมมนาจะจัดในชวงเดือน กรกฎาคม 2550 

2. เห็นควรแจงกรอบแนวทาง วัตถุประสงค ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ใหคณะวิชา/หนวยงานจัดทําแผนงาน/

โครงการเพื่อจัดทําเปนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรในชวงเดือนสิงหาคม 2550 

3. เห็นควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในชวงเดือนกันยายน 2550 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาดังนี้ 

1. รับทราบสรุปรายงานความคืบหนาการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

2. ใหความเห็นชอบโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 

ก. ตามขอ 1 ที่ประชุมรับทราบ 

ข. ตามขอ 2 ที่ประชุมใหความเห็นชอบในหลักการ โดยเห็นชอบใหกําหนดจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการการจัดทํา  (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

ในชวงระหวางวันที่ 5-6 ตุลาคม 2550 เพื่อจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2550 ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ตอไป ทั้งนี้         

ที่ประชุมมอบหมายใหกองแผนงานจัดสงเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  แตเนิ ่น ๆ  เพื่อจะไดให 

คณะวิชา/หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทราบและพิจารณาลวงหน ากอนการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 4.15  การสนับสนุนคาใชจายของวิทยาลัยนานาชาต ิ
                         

สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดประสานใหวิทยาลัยนานาชาติชําระคืนเงินยืมจากเงินคงคลัง

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติงวดที่ 2 ปงบประมาณ 2549 จํานวน 

3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) ตามบันทึกขอความของฝายคลังที่ ศธ 0520.101.1 (2)/2069 ลงวันที่ 11 

เมษายน 2550 นั้น ในการนี้วิทยาลัยนานาชาติประสงคขอเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 
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1. ขออนุมัติเปล่ียนแปลงผูเปนลูกหนี้เงินคงคลังมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการจัดการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ จากผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล เปนผูอํานวยการวิทยาลัย

นานาชาติ 

2. ขออนุมัติพักชําระหนี้เงินคงคลังมหาวิทยาศิลปากร โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร

นานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2549 และปงบประมาณ 2550               

จํานวนเงิน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) เปนระยะเวลา 3 ป โดยวิทยาลัยนานาชาติกําหนดชําระหนี้  

เงินคงคลังมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ งวดที่ 2 และงวด

ที่ 3 จํานวนเงิน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) เมื่อส้ินปงบประมาณ 2553 และปงบประมาณ 2554 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ เห็นชอบตามที่วิทยาลัยนานาชาติ เสนอแล ว ให นํา เสนอ           

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16  การตออายุราชการของศาสตราจารย ดร.ทวีป  ศริิรัศมี คณะศึกษาศาสตร 
                         

สรุปเรื่อง 

ดวย ศาสตราจารย ดร.ทวีป ศิริรัศมี มีความประสงคใหมหาวิทยาลัยพิจารณาการตอเวลา

ราชการ โดยหากไดรับการพิจารณาตอเวลาราชการจะขอปฏิบัติราชการในสถาบันสหวิทยาการศาสตรและการ

จัดการความรู หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามปรากฏเอกสารในบันทึกลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 และฉบับ

ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 นั้น 

  มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหงานวินัยและนิติการพิจารณาเสนอความเห็น ซึ่งนิติกรไดให

ความเห็นรายละเอียด ซึ่งเมื่อพิจารณาตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลา

ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 จะเห็นวาตามขอ 3 กําหนดไววา การตอเวลา

ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามความตองการของ

สถาบันอุดมศึกษามิใชสิทธิของผูขอตอเวลาราชการ 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 ไดทําหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อพิจารณาอีกครั้งในการนี้

อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาการตออายุราชการ ศาสตราจารย ดร.ทวีป ศิริรัศมี วายังคง

ยืนยันตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550 วาระที่ 4.9 หรือไม 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติยืนยันตามมติที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 12/2550 เมื่อวันอังคารที่ 19 

มิถุนายน 2550 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.17  โครงการจัดตัง้สถาบันกัลยาณิวัฒนา                  
        

สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบใน

หลักการใหโครงการจัดตั้งสถาบันกัลยาณิวัฒนา เปนสวนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสที่

พระองคทานทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 โดยมีกรมศิลปากร กระทรวง

วัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะดุริยางคศาสตร) เปนผูดําเนินการนั้น  

บัดนี้ คณะดุริยางคศาสตรไดดําเนินการจัดทําโครงการจัดตั้งสถาบันกัลยาณิวัฒนา โดยจัด

การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ (Gifted Education) ดานดนตรีโดยเฉพาะ ทั้งนี้คณะดุริยางคศาสตรได

เสนอจัดตั้งเปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารโครงการจัดตั้งสถาบันกัลยาณิวัฒนา  

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันกัลยาณิวัฒนา แลวให

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.18  การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรบัพนักงานมหาวทิยาลัยศิลปากร 
                         

สรุปเรื่อง 

ดวยขณะนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรมีบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประมาณ 700 คน 

ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไมไดมีการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับความมั่นคงภายหลังจากพนหนาที่จากมหาวิทยาลัย ดังนั้น

เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความมั่นคงขึ้น จึงเห็นวาการจัดตั้งกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพเปนทางเลือกหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได 

จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัยศิลปากรดวย แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใน

หลักการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาหาแนวทางและพิจารณาการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยดำเนินการศึกษาหา

แนวทางและพิจารณาการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร แลวใหนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 5.1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 

สรุปเรื่อง 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องดังตอไปน้ี 

1. การปรับโครงสรางการแบงสวนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหการบริหารจัดการในการ

ปรับโครงสรางการแบงสวนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนไปดวยความเรียบรอยและดําเนินอยางตอเนื่อง

มหาวิทยาลัยจะไดมอบหมายใหรองอธิการฝายบริหารศึกษาหาแนวทางและพิจารณาการปรับโครงสราง       

การแบงสวนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยพิเศษ  

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และในการประชุมคร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547          

ไดอนุมัติในหลักการใหมหาวิทยาลัยปรับโครงสรางการแบงสวนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากรแลว สําหรับ

รายละเอียดความคืบหนาจะไดนําเสนอที่ประชุมคณบดีทราบตอไป 

2. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ เพื่อใหการจัดทําขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศเพื่อเปนการ

รองรับและใหสอดคลองกับ (ราง) พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากรในกํากับเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง 

มหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อพิจารณาแนวทางดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

ตาง ๆ เพื่อเปนการสนับสนุนและเพื่อรองรับกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับตอไป สําหรับความคืบหนาของ

การดําเนินการจะไดแจงใหที่ประชุมทราบในภายหลัง 

3. การเชาเวลาออกอากาศของสถานีโทรทัศนแหงความทันสมัยโมเดิรนไนน ทีวี (สถานีวิทยุ

โทรทัศนชอง 9 อ.ส.ม.ท.) ประธานเห็นวาเปนอีกชองทางหนึ่งในการนําเสนอ/เผยแพรขาวสารกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย/หนวยงานตาง ๆ โดยอยูในชวงเวลา 1 ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ซึ่งหาก

คณะวิชา/หนวยงานใดสนใจขอใหพิจารณารูปแบบรายการ/การจัดกิจกรรมตาง ๆ และใหจัดทําแผนดําเนินการ

ไวดวย  โดยประธานจะไดทําหนังสือแจงไปยังสถานีโทรทัศนแหงความทันสมัยโมเดิรนไนน ทีวี (สถานีวิทยุ

โทรทัศนชอง 9 อ.ส.ม.ท.) เพื่อขอเชาเวลาออกอากาศ สวนจะเปนวัน-เวลาในชวงใดจะไดแจงความคืบหนาให

คณะวิชา/หนวยงานตาง ๆ ทราบในภายหลัง 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบทั้ง 3 เรื่อง 
 

มติ ที่ประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5.2  เรื่องการดแูลรักษาตนไมใหญของมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุตนไมใหญในบริเวณมหาวิทยาลัยไดหักโคนและลมทับนักศึกษาไดรับ

บาดเจ็บในระหวางที่ฝนตกหนักมาก ในการนี้ รศ.คณิต  เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตรและรักษา       

ราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงความคืบหนาตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดไปเยี่ยม

นักศึกษาที่บาดเจ็บและชวยเหลือคาใชจายในการรักษาพยาบาลในเบื้องตนแลว โดยเบิกจายจากเงินกองทุน

ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาเพื่อการดังกลาวโดยเฉพาะและเพื่อไมใหเกิดอันตรายเชนนี้ขึ้นอีกประธานได

มอบหมายใหรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ติดตอกับเทศบาลจังหวัดนครปฐมใหมาตัด ตกแตงกิ่งไม     
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ตาง ๆ โดยเฉพาะบริเวณที่มีตนไมใหญ ๆ ใหอยูในระดับที่พอเหมาะที่ใหลําตนทรงตัวอยูอยางสมดุล รวมทั้ง     

ใหหามาตรการ/แนวปฏิบัติ/แนวทางปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอีก 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชมุรับทราบและใหดําเนินการในสวนที่เกีย่วของตอไป 
 
 
ปดประชุมเวลา 13.30 น. 
 

 

 

        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

              ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 

ไดรับรองตามที่ไดแกไขแลว 


