
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 16/2550 

         วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 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   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร      

6. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  เพชรบุรี   

7. รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

8. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

9. อ.สุรพล  แสนคํา   รองคณบดีวิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร 

       รักษาราชการแทนคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

10. รศ.ชินศักดิ์  ตณัฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

11. ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                 คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

12. ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ คณบดีคณะอักษรศาสตร 

13. รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิตชิัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

14. ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

15. รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

16. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

17. รศ.ดร.ศิริชัย  ชนิะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

18. อ.ดร.วชันีย  เชาวดํารงค  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

 รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO - Conference 
1. อ.อมรินทร  เทวตา   ผูชวยผูอํานวยการศูนยคอมพวิเตอร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

      รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
 

ผูไมมาประชมุ 
1. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ติดราชการ 

 และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 

2. ผศ.ญาณวิทย  กุญแจทอง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวฒันธรรม ติดราชการ 

3. อ.ปญญา  วจินิธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ  

4. รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี    ติดราชการ  

5. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ   ติดราชการ 

6. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร       ติดราชการ 

7. ผศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป                ติดราชการ 

8. ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ  ประธานสภาคณาจารย    ติดราชการ 
 

เปดประชุมเวลา 11.35 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง       

ตาง ๆ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่ 15/2550                     
                                เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2550 
   
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 15/2550  เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2550 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้ 

 หนา 4 บรรทัดที่ 22 ใหแกไขกรรมการลําดับที่ 5 เปน “5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ”  

 หนา 7 วาระที่ 4.6 หนาที่ 8 วาระที่ 4.7 และวาระที่ 4.8 ใหตัดขอความตอไปน้ี “ซึ่งขณะนี้อยูใน

ระหวางดําเนินการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา” ออก 

 แลวรับรองรายงานการประชมุตามที่ไดแกไขแลว 
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ระเบียบวาระที่ 1.2  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2550                     
                                เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2550 (วาระลับ) 
      

สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 15/2550  เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2550 (วาระลับ) 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจงเพือ่ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1  ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชาดังตอไปน้ี 

1. คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย                    

ปการศึกษา 2549 ในรายวิชา 464 102 Nutrition ของนักศึกษาจํานวน 10 ราย เนื่องจากอาจารยผูสอน           

ไมสามารถแจงเปล่ียนระดับ I ไดทันตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในการประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 

2. บัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 

2549 ในรายวิชา 265 405 Management of Historic Sites หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

มรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 

ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2.2  สรุปรายงานการประชุมโครงการสนับสนุนการผลิตนักเรียน 
 ที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี     

ฝายวิชาการ เขารวมประชุมโครงการสนับสนุนการผลิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 นั้น บัดนี้ รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี          

ฝายวิชาการ ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมดังนี้ 
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1. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) รวมกับกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นชอบรวมกันที่จะขยายบทบาทของเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 

ในการสนับสนุนการผลิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อใหมีศักยภาพ  

ในการเปนนักวิจัยและสนับสนุนใหนักเรียนเหลานี้มีโอกาสสูงขึ้นในการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยในคณะตาง ๆ    

ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ โดยอาศัยเครือขายบริหารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ

ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก 8 เครือขาย ที่มีอยูเดิมของ สกอ. ตั้งแตป 2546 เปนชองทางในการ

ประสานงาน ซึ่งผูแทนของเครือขายบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ฯ ที่เขารวมประชุมเห็นวา โครงการผลิต    

นักเรียน ฯ นี้นาจะเกี่ยวของกับฝายวิชาการดวย ดังนั้น ในแตละมหาวิทยาลัย (8 มหาวิทยาลัย) ที่เปนสถาบัน    

แมขายจึงมีผูไดรับมอบหมายประสานนี้แตกตางกัน เชน บางมหาวิทยาลัยมีประธานเครือขายบริหารการวิจัย ฯ 

เปนผูประสานงาน บางมหาวิทยาลัยกําหนดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการหรือรองอธิการบดีฝายวิจัยหรืออื่น ๆ 

เปนผูประสานงานโดยอาศัยคณะวิทยาศาสตรเปนแกนนําหรือตนแบบการดําเนินการ 

2. โครงการสนับสนุนการผลิตนักเรียน ฯ จะดําเนินการในรูปของการจัดหองเรียนหลักสูตร

พิเศษดานวิทยาศาสตรในโรงเรียนที่รวมโครงการขณะนี้จํานวน 108 โรงเรียน ๆ ละ 1 หองเรียน ๆ ละ 30-40 คน 

โดยคัดเลือกจากนักเรียนชั้น ม. 4 เขาสูหองเรียนพิเศษนี้ ซึ่งจะมีการจัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษดาน

วิทยาศาสตรและการวิจัยใหนักเรียนเหลานี้ โดย สสวท. และ สพฐ. รวมกันสรางหลักสูตรครอบคลุมระยะ 3 ปที่

นักเรียนเรียนในชั้นมัธยมปลาย หลักสูตรจะประกอบดวยการบรรยายและปฏิบัติการของรายวิชาตาง ๆ การเขา

คายวิทยาศาสตรในชวงภาคฤดูรอน การฝกงานและทําโครงการวิจัยภายใตการดูแลของนักวิทยาศาสตร             

พี่เล้ียง (อาจารย/นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเครือขาย ฯ) 

3. โดยหลักการการบริหารจัดการเรียนการสอนของหองเรียนพิเศษนี้จะเปนหนาที่ของโรงเรียน
ที่เขารวมโครงการ โดยกระทรวงศึกษาธิการ (โดย สพฐ.) จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณสูโรงเรียนเหลานี้ 

มหาวิทยาลัยจะชวยสนับสนุนในแงของการใหคําแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตร การเปนวิทยากรบรรยายการเปน

แหลงฝกงานและพี่เล้ียงโครงการวิจัย ซึ่งผูแทนมหาวิทยาลัยแมขายที่เขารวมประชุมเห็นวา แมหลักการ           

จะกําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนเพียงพี่เล้ียงสนับสนุน แตจากประสบการณในการดําเนินการตามโครงการ พสวท. 

พบวามหาวิทยาลัยตองรับภาระอยางมากในชวงของการฝกงานและทําโครงการวิจัย (รวม 3 ภาคการศึกษา)   

ซึ่งอาจารยในมหาวิทยาลัยตางมีภาระหนาที่หลักมากอยูแลว ยังไมรวมถึงภาระคาใชจาย เชน วัสดุและสารเคมี

ในการทําโครงการวิจัยที่คณะวิชา/มหาวิทยาลัยตองรับผิดชอบโดยไมมีงบประมาณสนับสนุน ซึ่งที่ประชุม           

เสนอให สกอ., สพฐ., สสวท. พิจารณากําหนดนโยบายดานงบประมาณใหชัดเจน โดยในเบื้องตนเห็นวาควรให

มหาวิทยาลัยเสนองบประมาณในสวนของงบบริหารเครือขายและงบดําเนินการ (คาใชจายการฝกงานและ

โครงการวิจัย) ผาน สพฐ. และ สสวท. แตยังไมไดขอตกลงที่ชัดเจนวาจะใหงบประมาณในอัตราอยางไร (เหมา

จายตอหัวนักเรียนหรือไม หรืออื่น ๆ ) จะใหใครเปนผูรับผิดชอบงบประมาณ(มหาวิทยาลัยแมขายหรือแตละ

มหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิกเครือขายหรืออาจารยที่เปนพี่เล้ียงโครงการวิจัย) 

4. การบริหารจัดการโครงการผลิตนักเรียน ฯ  สพฐ. เสนอวาควรมีการจัดทํา MOU ระหวาง

มหาวิทยาลัยกับโรงเรียน โดยระบุความรวมมือท่ีชัดเจน กลุมมหาวิทยาลัยในเครือขาย ฯ จะมีมหาวิทยาลัยแมขาย

เปนผูประสานงานฝายมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เขารวมโครงการ ฯ ในภูมิภาคที่เครือขายวิจัย ฯ ดูแลจะกําหนด

โรงเรียน 1 โรงเรียนเปนผูประสานงานฝายโรงเรียนเพื่อใหการประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสะดวกขึ้น 
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5. มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยแมขายของเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลาง
ตอนลางโดยมี รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร เปนประธานเครือขาย ฯ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือขาย ฯ            

19 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        

พระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยทองสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัย  

ราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วิทยาลัยแสงธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

จะตองเชิญประชุมผูแทนของมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือขาย ฯ กอนวันที่ 6 สิงหาคม 2550 เพื่อสรางความเขาใจ

และหารือรูปแบบการดําเนินการในการเปนสถาบันพี่เล้ียงใหโรงเรียนในเขตพื้นที่ โดยควรเชิญผูแทน สพฐ. และ

ผูแทน สสวท. รวมดวย ทั้งนี้ ผูแทนเครือขาย ฯ หลายเครือขายแจงวาไมสามารถจัดประชุมไดทันกําหนดดังกลาว 

สวนคาใชจายในการจัดประชุมขอใหสถาบันแมขายสํารองจายไปกอนแลวเบิกจายจาก สกอ. ภายหลัง 

6. ในแตละมหาวิทยาลัย คณะวิชาที่เปนเปาหมายสําหรับการฝกงานและทําโครงการวิจัย 

ไดแก คณะที่วิจัยเกี่ยวของดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิชาที่

นาจะเกี่ยวของ ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งควรจะไดมีการ

ประชุมหรือวิธีการอื่น ๆ ในการชี้แจงทําความเขาใจกับคณะวิชาเหลานี้ในมหาวิทยาลัย เพื่อสํารวจความสนใจ

และความประสงคในการเขารวมโครงการสนับสนุนการผลิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี รวมถึงการจัดทําฐานขอมูลนักวิจัยที่ประสงครับนักเรียนฝกงาน/ทําโครงการวิจัยโดยแยกนักวิจัย

ตามกลุมอาชีพ 7 กลุมหลักของ สวทช. 

7. สพฐ. และ สสวท. เสนอใหแตละมหาวิทยาลัยพิจารณาการเปดโอกาสใหนักเรียนตาม

โครงการ ฯ นี้ สามารถเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยในคณะวิชาที่นักเรียนสนใจโดยชองทางพิเศษ เชน การรับตรง

เขาสูคณะวิชาโดยไมตองสอบ แตพิจารณาจากผลงานเปนหลัก หรือการจัดโควตาพิเศษที่มีการสอบแขงขัน

เฉพาะกลุมนักเรียนในโครงการสนับสนุนการผลิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเทานั้น ซึ่งผูแทนจากมหาวิทยาลัยเครือขาย ฯ เห็นวาเกณฑและวิธีการรับเขาศึกษาในคณะวิชา นั้น

เปนสิทธิ์ของคณะวิชาที่จะกําหนด จึงตองหารือกับคณะวิชาตาง ๆ ตอไป  

อนึ่งที่ประชุมตั้งขอสังเกตวา นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาสูโครงการ ฯ นี้ เปนผูไดรับสิทธิพิเศษ

ในการดูแล ฝกอบรม เตรียมความพรอมเขาสูมหาวิทยาลัยมากกวานักเรียนอื่น ๆ อยูแลว ซึ่งหากจะใหโอกาส

พิเศษในการเขาสูมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีกจะสมควรหรือไม 

8. ขณะนี้มีโรงเรียนเขารวมโครงการสนับสนุนการผลิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาคกลางตอนลางที่เสนอขอใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยพี่เล้ียงมี

จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  โรงเรียน

ประจวบวิทยาลัย และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี โดยใหอยูในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยที่จะเลือก

ไดโดยไมจําเปนตองรับทั้งหมด ทั้งนี้ ควรจะหารือกับมหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิกเครือขาย ฯ ในการกระจายการ

เปนมหาวิทยาลัยพี่เล้ียงตามเหมาะสม 
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9. นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาสูโครงการสนับสนุนการผลิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะเริ่มมาฝกงานกับอาจารย/นักวิจัยในมหาวิทยาลัยในชวงประมาณ           

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 โดยกอนหนานี้อาจจะมีการเชิญอาจารยเปนวิทยากรบรรยายในรายวิชา

หรือคายวิทยาศาสตรภาคฤดูรอน เปนตน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2.3  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2550 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยงานการประชุมไดจัดทําสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 

4/2550 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัย แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2550     

วันพุธที่ 12 กันยายน 2550 ตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย   

ครั้งที่ 5/2550 วันพุธที่ 12 กันยายน 2550 ตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 2.4  แผนการดําเนินงานดานครุภัณฑประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 เห็นชอบใหกําหนดแผนการดําเนินงานดานครุภัณฑ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี้ 

1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการจัดทําคุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ตลอดจนการ

กําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) กรณีที่ตองดําเนินการจัดซื้อดวยวิธี E-Auction ใหแลวเสร็จภายใน                

30 กันยายน 2550  

2. กรณีที่คณะวิชา/หนวยงานประสงคเปล่ียนแปลงรายการครุภัณฑที่อยูในอํานาจของ

มหาวิทยาลัยใหดําเนินการขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2550 หลังจากนั้นจะ

นําเสนอที่ประชุมคณบดีอนุมัติเปนกรณีไป 

3. สําหรับการกอหนี้ผูกพัน (ทําสัญญา) ใหดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2550    

แตถาครุภัณฑรายการใดที่ตองดําเนินการจัดซื้อดวยวิธี E-Auction ใหดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือน

พฤศจิกายน 2550 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบและใหคณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน     

ดานครุภัณฑประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1  (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรวาดวยการศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิต 

พ.ศ. .... 
   

สรุปเรื่อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 นั้น บัดนี้คณะทํางาน  ฯ ไดดําเนินการปรับปรุงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 เรียบรอยแลว พรอมนี้งานวินัยและ   

นิติการไดตรวจสอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. .... แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. .... แตเพื่อใหเกิดความรอบคอบยิ่งขึ้นโดยใหคํานึงถึงผลประโยชน

ของนักศึกษาสูงสุด ที่ประชุมเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะวิชา/คณะกรรมการบริหารคณะวิชา

พิจารณาอีกครั้งซึ่งหากมีขอเสนอแนะประการใดขอใหนําเสนอไปยังรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาเพื่อจะได

รวบรวมนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2 งบประมาณรายจายจากเงินรายไดและแผนการเงินจากเงินรายรับโครงการ
พิเศษประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

   

สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ไดจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดและแผนการเงินจากเงินรายรับโครงการพิเศษประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 เรียบรอยแลว โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2538     

ขอ 25 กําหนดวา “ใหคณะวิชา ฯ และหนวยงานตาง ๆ จัดทํางบประมาณรายจายเสนอตออธิการบดีพิจารณาและ

ใหอธิการบดีเสนองบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย นั้น 
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งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 มีจํานวนทั้งสิ้น 

383,713,200 บาท (สามรอยแปดสิบสามลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน) เพิ่มขึ้นจาก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งตั้งไวจํานวน 324.47 ลานบาท เปนจํานวน 59.24 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

18.3 โดยจัดสรรเพื่อสนบัสนุนการดําเนินงานสําหรับ 4 แผนงานดังนี้ 

1. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  จํานวน 370,444,200 บาท 

2. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม   จํานวน 1,495,200 บาท 

3. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 5,001,100 บาท 

4. แผนงานวิจัย จํานวน 6,772,700 บาท 

ดังนั้นเมื่อรวมงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 อีกจํานวน 

1,105.98 ลานบาท จะทําใหมหาวิทยาลัยมีงบประมาณรวมทั้งส้ินจํานวน 1,489.69 ลานบาท คิดเปนอัตราสวน

เงินรายไดตอเงินงบประมาณแผนดินรอยละ 25.8 : 74.2  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีรายไดจากรายรับโครงการพิเศษซึ่งไดรับการยกเวนมิตองนํามา

จัดสรรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเงินรายไดอีกจํานวน 519,361,100 บาท (หารอยสิบเกาลาน

สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน) โดยจัดสรรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสําหรับ 4 แผนงานดังนี้ 

1. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  จํานวน 508,198,900 บาท 

2. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม   จํานวน 1,732,000 บาท 

3. แผนงานศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม จํานวน    910,200 บาท 

4. แผนงานวิจัย จํานวน 8,520,200 บาท 

เมื่อรวมงบประมาณทั้ง 3 แหลงเขาดวยกันแลวจะมีจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,009.05 ลานบาท 

คิดเปนอัตราสวนเงินรายได (เงินงบประมาณเงินรายได + เงินรายรับโครงการพิเศษ) ตอ เงินงบประมาณแผนดิน

รอยละ 45 : 55  

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายได

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 383,713,200 บาท (สามรอยแปดสิบสามลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสาม

พันสองรอยบาทถวน) และใหความเห็นชอบแผนการเงินรายรับโครงการพิเศษประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

จํานวน 519,361,100 บาท (หารอยสิบเกาลานสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน) แลวใหนําเสนอ     

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดและแผนการเงินรายรับโครงการพิเศษ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.3  การปรับโครงสรางหนวยงานในสํานักงานอธิการบด ี
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2547 อนุมัติ

การปรับโครงสรางหนวยงานของมหาวิทยาลัยแลวนั้น  

ในสวนของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสราง

หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีซึ่งประกอบดวยผูดํารงตําแหนงดังตอไปน้ี 

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย  กรรมการ 

3. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  กรรมการ 

4. รองอธิการบดี เพชรบุรี    กรรมการ 

5. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ไดดําเนินการปรับโครงสรางหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีเสร็จ

เรียบรอยแลว จึงเสนอขออนุมัติการปรับโครงสรางหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีเพื่อใหเอื้อตอการบริหาร

จัดการที่ดี มีคุณภาพ รวดเร็ว มุงผลสัมฤทธิ์ อีกทั้งบุคลากรสามารถพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น โดยภายใตสํานักงานอธิการบดีตามโครงสรางเดิมประกอบดวย 5 กอง 2 สํานักและ 1 งาน 

สมควรปรับเปลี่ยนโครงสรางใหมตามมติที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยประกอบดวย 7 กอง 3 สํานักงาน             

(ซึ่งมีฐานะเทียบเทากอง) และ 1 งานดังนี้ 

1. กองกลาง 

2. กองแผนงาน 

3. กองงานวิทยาเขต 

4. กองกิจการนักศึกษา 

5. กองบริการการศึกษา 

6. สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

7. สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8. กองการเจาหนาที่ (จัดตั้งใหม) 

9. กองคลัง (จัดตั้งใหม) 

10. สํานักงานตรวจสอบภายใน (ยกฐานะจากงานเปนสํานักงานซึ่งเทียบเทากับกอง) 

11. งานนักศึกษาเกาสัมพันธ 
โดยขออนุมัติเพิ่มกองใหมนอกเหนือจากมติสภามหาวิทยาลัยอีก 1 กอง ไดแก 

1. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

ดังรายละเอียดแผนภูมิโครงสรางสํานักงานอธิการบดีที ่ปรับใหมและขอมูลเปรียบเทียบ

โครงสรางสวนงานปจจุบันและโครงสรางสวนงานใหมตามเอกสารซึ่งแจกใหที่ประชุม 
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 ทั้งนี้ โครงสรางสวนงานของกองแผนงาน  กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา 

คงไวซึ่งโครงสรางสวนงานตามเดิม 

ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) การปรับโครงสรางหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการปรับโครงสรางหนวยงานใน

สํานักงานอธิการบดีตามที่คณะกรรมการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีเสนอ โดยใหปรับ

รายละเอียดในเอกสารแผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามที่ที่ประชุมเสนอแนะในสวนของกองอาคาร

สถานที่และยานพาหนะเห็นควรใหระบุเปน “กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร”        

กอนแลวใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.4 ผลการคัดเลือกผูใหบริการในการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

   
สรุปเรื่อง 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 

เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาหาแนวทางการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังที่ 1437/2550 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 แตงตั้งคณะกรรมการ

คัดเลือกผูใหบริการในการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ไดประชุมเพื่อรับฟงการนําเสนอขอมูลและรูปแบบการจัดการกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพจากบริษัทที่เขารวมนําเสนอขอมูลการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรวมทั้งส้ิน 4 บริษัท ซึ่งแตละ

บริษัทเปนบริษัทที่มีความมั่นคงและมีชื่อเสียงในการบริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังนี้ 

1. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTAM) 

2. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด (SCBAM) 

3. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 

4. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเลือก บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด (SCBAM) ใหเปนผูดําเนินการดานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงานของ

มหาวิทยาลัย  เนื่องจากขอเสนอของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  ไทยพาณิชย  จํากัด  (SCBAM)                

เปนประโยชนแกพนักงานของมหาวิทยาลัยสูงกวาบริษัทอื่น ๆ  เชน เสนอคาจัดการกองทุน (ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) ในอัตราต่ํากวาบริษัทอื่นและในการดําเนินงานที่ผานมาของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

ไทยพาณิชย จํากัด (SCBAM) ไดดําเนินการจัดการกองทุนโดยไดรับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน ฯ ที่

บริหารจัดการอยูในระดับสูงและเห็นชอบกับรูปแบบการจัดการแบบกองทุนไทยพาณิชยทรัพยมั่นคง 1 ซึ่งเสนอ

คาจัดการกองทุน  (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ในอัตรา 0.3% ของ NAV และแบบกองทุนเพิ่มขวัญมั่นคง ซึ่งเสนอคา

จัดการกองทุน  (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ในอัตรา 0.4% ของ NAV  
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ทั้งนี้ กองทุนไทยพาณิชยทรัพยมั่นคง 1 และกองทุนเพิ่มขวัญมั่นคงเปนกองทุนแบบ POOLED 

FUND มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้อยางเดียว 100% คือ 

- กองทุนไทยพาณิชยมั่นคง 1 มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ความเสี่ยงต่ํา 

- กองทุนเพิ่มขวัญมั่นคง มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ 

กองทุนดังกลาวพนักงานมาหาวิทยาลัยสามารถสมัครเปนสมาชิกกองทุนใดกองทุนหนึ่งก็ได

ตามความสมัครใจ 

คณะกรรมการ ฯ ไดพิจารณาแนวทางที่ตองดําเนินการตามที่กําหนดตามขอบังคับกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพเพื่อจัดทําเปนเอกสารแนบทายกองทุน โดยมีรายละเอียดในสาระสําคัญดังนี้ 

1. เงินสะสมและเงินสมทบ 

(1) ใหกําหนดเงินสะสมซึ่งสมาชิกตองจายเขากองทุนเปนรายเดือน โดยใหมหาวิทยาลัย

หักเงินสะสมจากคาจางตามรายละเอียดดังนี้ 
 อายุงาน     อัตราเงินสะสม (รอยละ) 

นอยกวา 5 ป 2 – 5 

ครบ 5 ป หรือมากกวาแตไมถึง 10 ป 2 – 6 

ครบ 10 ป หรือมากกวาแตไมถึง 15 ป 2 – 7 

ครบ 15 ป หรือมากกวา 2 – 8 

 

(2) ใหกาํหนดเงินสมทบ โดยมหาวิทยาลัยจะจายเงินสมทบเขากองทุนใหแกสมาชิกแต

ละรายในวันเดียวกับวันที่จายเงินสะสมตามรายละเอียดดังนี้ 
อายุงาน     อัตราเงินสะสม (รอยละ) 

นอยกวา 5 ป 5 

ครบ 5 ป หรือมากกวาแตไมถึง 10 ป 6 

ครบ 10 ป หรือมากกวาแตไมถึง 15 ป 7 

ครบ 15 ป หรือมากกวา 8 

 

2. การจายเงินกองทุนคืนแกสมาชิก 

ใหจายเงินสมทบและผลประโยชนที ่เกิดจากเงินดังกลาวใหแกสมาชิกตามอายุงาน

ดังตอไปน้ี 
อายุงาน เงินสมทบพรอมผลประโยชน (รอยละ) 

นอยกวา 2 ป 0 

ครบ 2 ป หรือมากกวาแตไมถึง 3 ป 25 

ครบ 3 ป หรือมากกวาแตไมถึง 4 ป 50 

ครบ 4 ป หรือมากกวาแตไมถึง 5 ป 75 

ครบ 5 ป หรือมากกวา 100 
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อนึ่ง พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2550 จะตองเปน

สมาชิกกองทุนไมนอยกวา 1 ป จึงจะมีสิทธิเงินสมทบและผลประโยชนตามอายุงานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบให บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย

จํากัด  (SCBAM) เปนผู ใหบริการในการจัดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่

คณะกรรมการคัดเลือกผู ใหบริการในการจัดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเสนอแลวใหนํา เสนอที่ประชุม                    

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 อนึ่งที่ประชุมเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฯ      

ในสวนของมหาวิทยาลัยในฐานะเปนนายจางดังนี้ 

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร     ประธาน 

2. คณบดีคณะมัณฑนศิลป     กรรมการ 

3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 

4. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 

 
ระเบียบวาระที่  4.5            การจายเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
    
สรปุเรื่อง 
  ตามที่พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 มาตรา 6(2) กําหนดใหกรรมการใน

คณะกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามบทบัญญัติแหงกฎหมายไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งตามอัตราเบี้ยประชุมที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด นั้น และกระทรวงการคลังไดมีประกาศเรื่อง กําหนดรายชื่อ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเปนรายเดือน

และเปนรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการและผูชวยเลขานุการ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2547 

กําหนดใหคณะกรรมการตามมาตรา 6(2) แหงพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และเลขานุการ

และผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการตามมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 

ไดรับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละไมเกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

ในสวนของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ . 2530 ที่ผานมาการจายเบี้ยประชุมกรรมการมีทั้งการจายจากเงินงบประมาณแผนดินและเงิน              

นอกงบประมาณในการสมทบจาย 

ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมจึงเห็นสมควรปรับปรุงอัตราคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการ           

สภามหาวิทยาลัยศิลปากรดังนี้ 
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1. นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรประเภท
ผูทรงคุณวุฒิ ในอัตราคนละไมเกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) ตอครั้ง โดยใหเบิกจายจากเงินงบประมาณ

และหรือจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในสวนของสํานักงานอธิการบดีสมทบกับเงินงบประมาณในอัตรา

รวมกันไมเกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) ตอคร้ัง 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในอัตรา  

คนละไมเกิน 1,500 บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) ตอคร้ัง โดยใหเบิกจายจากเงินงบประมาณและหรือจากเงิน

รายไดของมหาวิทยาลัยในสวนของสํานักงานอธิการบดีสมทบกับเงินงบประมาณในอัตรารวมกันไมเกิน 1,500 

บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) ตอครั้ง 

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในอัตราไมเกิน 1,500 บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) 

ตอคร้ัง โดยใหเบิกจายจากเงินงบประมาณและหรือจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในสวนของสํานักงาน

อธิการบดีสมทบกับเงินงบประมาณในอัตราสวนรวมกันไมเกิน 1,500 บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) ตอคร้ัง 

ในการนี้งานวินัยและนิติการไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง กําหนดอัตรา

เบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 6(2) แหงพระราชกฤษฎีกาเบี้ย

ประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และใหสอดคลองกับประกาศของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2547 เร่ือง 

กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม ฯ 

ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง กําหนดอัตราเบี้ยประชุม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง 

กําหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6            โครงการ “แผนการลงทุนที่พกัอาศัยสําหรบับุคลากร” มหาวิทยาลัยศิลปากร        

วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร 
    
สรุปเรื่อง 
  ดวยในปจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีหนวยงาน คณะวิชา 

ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และผู เชี่ยวชาญและ             

ชาวตางประเทศที่มาปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน งานวิจัยและงานราชการอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นสงผลทําใหการ

จัดสวัสดิการดานที่พักอาศัยภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรไมเพียงพอและประสบปญหาการขาดแคลนที่พัก

อาศัยเปนอยางมาก 

เพื่อเปนการพัฒนาและวางแผนรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร ในดานการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยสําหรับบุคลากรใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและดานการ

จัดการพื้นที่ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการนี้ ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางและรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร จึงไดเสนอ

แนวทางการพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนดังกลาว ดวยการเสนอโครงการ “แผนการลงทุนที่พักอาศัย
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สําหรับบุคลากร” มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สําหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ดวยการใชงบประมาณเงินลงทุนจากภาคเอกชน แหลงเงินลงทุนหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่พิจารณาเหมาะสม 

ซึ่งกรณีนี้มหาวิทยาลัยมีโครงการจะใชเงินลงทุนจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยการกูยืมเงิน

ลงทุนในวงเงินจํานวน 100 ลานบาท คิดผลตอบแทนจากดอกเบี้ยอัตรา 6.75 % ตอป กําหนดระยะเวลาการ

ชําระคืนเงินกูยืมเปนเวลา 20 ป และมีแผนการชําระคืนเงินกูยืมปละ 9,124,364.12 บาท (เกาลานหนึ่งแสนสอง

หมื่นสี่พันสามรอยหกสอบสี่บาทสิบสองสตางค) ทั้งนี้ ไดคํานึงถึงคาใชจายในการดําเนินงานบริหารจัดการ

โครงการไดแก คาจางของพนักงานโครงการ คาปฏิบัติงานนอกเวลา คาซอมแซมระบบสาธารณูปโภค และอื่น ๆ 

อีกจํานวนปละ 1,585,680 บาท (หนึ่งลานหาแสนแปดหมื่นหาพันหกรอยแปดสิบบาท) รวมคาใชจายชําระคืน

เงินกูยืมและคาใชจายในการดําเนินงานบริหารจัดการโครงการปละ 10,710,048.12 บาท (สิบลานเจ็ดแสนหนึ่ง

หมื่นสี่สิบแปดบาทสิบสองสตางค) ซึ่งผลประโยชนตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะไดรับจากโครงการนี้โดยการ

ประมาณการรายไดหลังจากหักคาใชจายเรียบรอยแลวจะมีรายไดกําไรสุทธิปละ 3,410,110.88 บาท (สามลาน

ส่ีแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งรอยสิบบาทแปดสิบแปดสตางค)  

ภายในอาคารโครงการ “แผนการลงทุนที่พักอาศัยสําหรับบุคลากร” มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จะประกอบดวย 

1. พื้นที่ชั้นลางประกอบดวย สหกรณออมทรัพยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ธนาคารสาขายอย รานคาสะดวกซื้อ รานอาหาร รานซักรีด หองประชุม/จัดเลี้ยง          

ศูนยนันทนาการ หรือสหการรานคาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ 

2. พื้นที่พักอาศัย  (ชั้นที่ 2-5) ประกอบดวย ที่พักรับรอง  ที่พักอาศัยสําหรับบุคลากร 

ผูเชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ แขกรับเชิญของมหาวิทยาลัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

โดยมีกองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร รับผิดชอบ

โครงการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในโครงการ “แผนการลงทุนที่พัก

อาศัยสําหรับบุคลากร” มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร แตเพื่อความรอบคอบยิ่งขึ้น

กอนที่จะนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว ที่ประชุมไดมอบหมายให           

ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  เพชรบุรี พิจารณา

ในสวนของบัญชีกระแสเงินสด (Cash Flow) ของโครงการ “แผนการลงทุนที่พักอาศัยสําหรับบุคลากร” 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรอีกครั้ง และมอบหมายให รศ.ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล คณบดี 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        

ผศ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน คณบดีคณะมัณฑนศิลป รวมกันเปนที่ปรึกษาในโครงการแลวใหดําเนินการตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.7            การเสนอชื่อผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    
สรุปเรื่อง 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณและ

ผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 ไดพิจารณารายชื่อบุคคลและ

หนวยงานที่คณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ เสนอมาเพื่อรับของที่ระลึกในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร      

วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2550 แลวมีมติเห็นสมควรมอบของที่ระลึกใหแกผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณและ         

ผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากรรวม 41 ราย ดังนี้ 

1. นายถวัลย  เมืองชาง ผูจัดการบริษัท เอเชีย ไฟนอารท จํากัด 

2. นายบรรยงค  ลํ่าซํา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

3. ดร.จุไรพร  จินตกานนท  คลายจําแลง ผูอํานวยการมูลนิธิยุวพัฒน 

4. Mr.Teddy Cline Redgway (Chief Executive Director)                    

 บริษัท Prudential TS Life ประกันชีวิต 

 จํากัด (มหาชน)  

5. นายไพโรจน  อรุณไพโรจน กรรมการผูจัดการ บริษัท มิตรผล จํากัด                    

 สาขาประเทศจีน (เมืองหนานหนิง) 

6. นายรังสฤษดิ์  ลักษิตานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการ                      

 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด 

7. นายประวิทย  มาลีนนท สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี                 

 ชอง 3 อ.ส.ม.ท. 

8. นายวิเชียร  สุขภุมรินทร กรรมการผูจัดการ                              

 บริษัท สยามดนตรียามาฮา จาํกัด 

9. Mr.Denis Seigneur รองประธานฝายทรัพยากรบุคคล           

 ภาคพื้นเอเชีย กลุมอัคกอร 

10. ผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์  อารยางกูร 
11. บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด 

12. นายบุญรอด  มหาลาภกอเกียรติ 

13. พญ.รศ.ชูจิตร  เปลงวิทยา 

14. อาจารยประพันธ  กาญจนรินทร 
15. มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ 

16. เภสัชกรจารุโรจน  ดานเกียรติกอง 
17. มูลนิธิโอสถสภา 

18. บริษัท แจนเซน – รีแลก จํากัด 
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19. Mr.Roshan Lal Kwatra 

20. Mr.Kundan Lal Gandhi 

21. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด 

22. บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด 

23. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

24. หนังสือพิมพโพสตทูเดย 
25. มูลนิธิซิเมนตไทย 

26. บริษัท กรุงไทยการไฟฟา จํากดั 

27. กองทุนการศึกษา “FOFYE” 

28. มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด 

29. หางหุนสวนจํากัด ไทยยูนีค อารตโปรดักซ 

30. บริษัท โตชบิา ไทยแลนด จํากัด 

31. บริษัท นานม ีจาํกัด 

32. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

33. บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

34. บริษัท แสงโสม จํากัด 

35. บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 

36. อาจารยนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน 

37. ผูชวยศาสาตราจารยญาณวทิย กุญแจทอง 
38. อาจารยสาครินทร เครือออน 

39. อาจารยอํามฤทธิ์  ชูสุวรรณ 

40. อาจารยนิพันธ  โอฬารนิเวศน                                                            

(ศิษยเกาคณะจิตรกรรม ฯ ปจจุบันเปนอาจารยอยูที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) 

41. คณะทํางานโครงการกอสรางพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 

ทั้งนี้ ขอเสนอเปลี่ยนแปลงของที่ระลึกเปนงานศิลปะอื่น ๆ เชน งานหลอโลหะหรืองานภาพพิมพ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ                   

และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน 41 ราย ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคล                

ผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอและเห็นชอบใหมอบ               

ของที่ระลึกเปนงานศิลปะอื่น ๆ เชน งานหลอโลหะหรืองานภาพพิมพแกผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ         

และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากรในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2550 

โดยมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมพิจารณารูปแบบตามความเหมาะสมตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.8            (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

    
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะทํางานเพื่อกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดทํา 

(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และ 

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยนั้น เพื่อใหการ

ดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความถูกตองและรัดกุมยิ่งขึ้นคณะทํางาน ฯ ไดนําเสนองานวินัยและนิติการ

ตรวจสอบ (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบดังกลาวแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย

ศิลปากรวาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แตเนื่องจากเปนเรื่อง

ละเอียดออนและเกี่ยวของกับคณะวิชาตาง ๆ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความรอบคอบยิ่งขึ้นที่ประชุมเห็นชอบใหนําเสนอ

คณะกรรมการประจําคณะวิชา/คณะกรรมการบริหารคณะวิชาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
ปดประชุมเวลา 13.40 น. 
 

 

 

        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

             ผูจดรายงานการประชุม 
 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 

ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


