
                    รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                       ครั้งที่  2/2550 
                           วันอังคารที่  30  มกราคม  2550 
    ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

            --------------------------------- 
ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.วิวฒันชัย   อัตถากร  อธิการบด ี            ประธานที่ประชุม 

   2.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี            

   3.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   รองอธิการบดีฝายบริหาร     

   4.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา                  

     และภูมิปญญาทองถิ่น 

   5.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ    

   6.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

   7.  อ.สกุล   บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา         

   8.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร  

   9.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ      

 10.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 11.  รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล               คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร         

 12.  อ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

 13.  ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร  

 14.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร    

 15.  ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

 16.  อ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน  รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 17.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 18.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 19.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

 20.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 21.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย         

 22.  รศ.ดร.วศนิ  อิงคพฒันากุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวชิาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ

 23.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  

 24.  อ.ดร.วรพจน  ชอบธรรม  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายวิชาการ 

      รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  
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 25.  อ.วันชัย  ลีลากวีวงศ   ประธานสภาคณาจารย     

  

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

    1.  รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   

 
ผูไมมาประชมุ 
     1.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม  ติดราชการ 

     2.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย  ติดราชการ 

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

     ฝายวิเทศสัมพันธ 

     3.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิตชิัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร   ติดราชการ 

     4.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ  ติดราชการ 

     5.  ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทศันวงศ               ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  ติดราชการ 

     6.  รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบตุร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ติดราชการ      

     7.  ผศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป          ติดราชการ 

 
เปดประชุมเวลา  10.40  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  1/2550 
   เมื่อวันอังคารที่  16  มกราคม  2550 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่ 1/2550  เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2550 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหแกไขรายงานการประชมุดังนี้ 

  หนา 5 ใหเพิ่มระเบียบวาระที ่3.1 เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชมุครั้งกอน  

  “ระเบียบวาระที่ 3.1 เร่ือง ความคืบหนาของรายละเอียดขอมูลผลการพิจารณาการจัดสรร

งบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2550 (ภายหลังการปรับลดงบประมาณ) 

  สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่  25/2549 เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2549 วาระที่ 2.4 สรุปผล

การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 (ภายหลังการปรับลดงบประมาณ)  
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ที่ประชุมไดตั้งขอสังเกตในรายละเอียดของขอมูล  โดยมอบหมายใหกองแผนงานดําเนินการตรวจสอบ

รายละเอียดของขอมูลอีกครั้งหนึ่งใน 3 รายการ  ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานการประชุมคณบดีคร้ังที่ 

25/2549 เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2549 วาระที่ 2.4 นั้น 

  อ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน  รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ  รักษาราชการแทนคณบดี

คณะเภสัชศาสตร  ขอทราบความคืบหนาในการตรวจสอบรายละเอียดของขอมูลจากมหาวิทยาลัยใน 3 รายการ

โดยเฉพาะในหมวดเงินอุดหนุน รายการที่ (4) คาใชจายระบบการสอนทางไกลและผลิตสื่อการเรียนการสอน 5.0  

ลานบาท  นาจะเปนงบประมาณของคณะเภสัชศาสตรมากกวาจะเปนงบประมาณของศูนยคอมพิวเตอร ซึ่ง             

ผศ.สาทิศ  ชูแสง  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยไดชี้แจงรายละเอียดของขอมูลทั้ง 3 รายการดังนี้ 

  1.  ในหมวดสิ่งกอสรางผูกพันเดิม  รายการอาคารปฏิบัติการกีฬา จํานวน 15.9 ลานบาท    

(กองกิจการนักศึกษา)  เปนยอดที่ถูกตอง  เนื่องจากดําเนินการกอสรางไมเสร็จภายใน 2 ป  จึงขอขยายเวลาการ

กอสรางเปน 3 ป ซึ่งสํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณเปน 2 งวด คือ  งวดแรกจํานวน 15.9 ลานบาท งวดที่  

2 จํานวน 17.6 ลานบาท 

  2.  ในเรื่องของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หมวดเงินอุดหนุนรายการที่  

(6) คาใชจายในการใชสถานที่และหองปฏิบัติการ 0.1 ลาน ซึ่งที่ประชุมตั้งขอสังเกตวาไมตรงกับตาราง                  

สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  (หลังปรับลด)  ซึ่งระบุ 180,000 บาท  (หนึ่งแสนแปด

หมื่นบาทถวน)  เปนยอดที่ถูกตองแลวเนื่องจากเปนการปรับจุดทศนิยม 

  3.  ในหมวดเงินอุดหนุนรายการที่ (4) ที่คณะเภสัชศาสตรขอทราบความคืบหนาในการ

ตรวจสอบรายละเอียดขอมูล นั้น  กองแผนงานไดตรวจสอบในเบื้องตนแลวเปนของศูนยคอมพิวเตอรหนวยงาน

สนับสนุนเหมือนเชนปที่แลว 

  ในการนี้  อ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน  รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ  รักษาราชการ

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร  ไดแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในรายการที่ (4) วา  คณะเภสัชศาสตรไดรับเอกสารจาก

สํานักงบประมาณเกี่ยวกับรายละเอียดขอมูลหมวดเงินอุดหนุนในรายการที่ (4) เปนจํานวนทั้งสิ้น 7 ลานบาท   

และอยูในสวนงบประมาณของคณะเภสัชศาสตร  แตเอกสารของมหาวิทยาลัยแจงการจัดสรรงบประมาณ               

ในสวนนี้  จํานวน  4.5 ลานบาท  ถูกตัดไปจํานวน  2.5 ลานบาท  เปนเพราะเหตุใดจึงนอยกวาจํานวนที่สํานัก

งบประมาณจัดสรรมาให  จึงขอใหกองแผนงานตรวจสอบรายละเอียดของขอมูลในเรื่องดังกลาวอีกครั้ง 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับทราบรายละเอียดการชี้แจงขอมูลในประเด็นขอ 1 – ขอ 2 ตามที่ 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยชี้แจง  สําหรับประเด็นในขอ 3 หมวดเงินอุดหนุนรายการที่ (4) ที่คณะ                

เภสัชศาสตรใหตรวจสอบรายละเอียดขอมูลตัวเลขที่ไมตรงกับยอดสํานักงบประมาณแจงมา  นั้น  ที่ประชุม

มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยตรวจสอบขอมูลในเรื่องดังกลาวอีกครั้งแลวใหแจงผลความ

คืบหนาของการตรวจสอบในการประชุมครั้งตอไป” 

  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 

 



 4 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  ขอความรวมมือในการรณรงคจัดทาํสิ่งอาํนวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดแจงวา  ตามมติคณะรัฐมนตรี         

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2541 เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในการใหบริการประชาชน          

ถือปฏิบัติในการจัดทําส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ โดยใหมีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และ

ยานพาหนะ  หรือบริการสาธารณะอื่น ๆ เพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสเขาถึงบริการสาธารณะและมีสิทธิ             

เชนเดียวกับบุคคลทั่วไป  โดยไดแจงเวียนใหทุกหนวยงานทราบและขอความรวมมือถือปฏิบัติแลวซึ่งจากผล         

การสํารวจในปจจุบัน  การจัดทําส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการยังไมไดมีการดําเนินอยางกวางขวาง         

และครอบคลุมทุกประเภททั้งทางดานกายภาพ  เชน  ถนนทางลาด  สัญญาณไฟจราจร ที่จอดรถ  ลิฟทและ

หองน้ําสําหรับคนพิการ  การคมนาคม ฯลฯ  รวมถึงส่ือเทคโนโลยีเพื่อเขาถึงขอมูลขาวสาร  ทําใหคนพิการยังตอง

ประสบปญหาในการดําเนินชีวิต  เมื่อออกสูสังคมภายนอกขาดโอกาสในการเขาถึงบริการสวัสดิการ  อันพึงจะ

ไดรับตามสิทธิ  

  ดังนั้น  เพื่อเปนการขจัดอุปสรรคตาง ๆ  และสงผลใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  จึงขอความ

รวมมือมายังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการรณรงคในการจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก

สําหรับคนพิการ  ซึ่งนอกจากจะสงผลดีตอคนพิการแลวยังจะสงผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุซึ่ง             

จะมีเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตของสังคมไทย  ทั้งนี้  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและสิทธิตามที่บัญญัติ          

ไวในกฎหมายตอไป 

  ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเสนอมายังหนวยงานตาง ๆ  เพื่อพิจารณา

ดําเนินการในการจัดใหมีส่ิงอํานวยการความสะดวกสําหรับคนพิการ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและ

มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ 

   
ระเบียบวาระที่  2.2  ขอมูลนักศึกษาที่ไดรับรางวัลและทําชือ่เสียงใหมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ฝายบริหารและธุรการไดเวียนสอบถามขอมูลนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลและทําชื่อเสียงให

มหาวิทยาลัยจากคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ นั้น 

  บัดนี้มหาวิทยาลัยไดรวบรวมขอมูลนักศึกษาที่ไดรับรางวัลและทําชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยจาก

คณะวิชาตาง ๆ  เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
    
ระเบียบวาระที่  2.3  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา  ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 

2549 ดังนี้ 

  1.  คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 450262 Thoughts   

Beliefs, World  Views, and  Asian  Societies  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดเวียนขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549  

  2.  คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคา  I  เปนกรณีพิเศษในรายวิชา  470304  Skills  

Development For Early Childhood ของนักศึกษาจํานวน 22 ราย  ซึ่งไดเวียนขอความเห็นชอบจาก              

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 

  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ   
   
ระเบียบวาระที่  2.4  รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายนอก  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   รอบการประเมินที่ 2 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายนอกระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จากการแตงตั้งของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  (สมศ.)  เมื่อวันที่ 19, 21 กันยายน 2549  และ วันที่ 17 ตุลาคม 2549 แลว 

นั้น ในการนี้ฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกไดประสานงานสงรายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยศิลปากร  รอบการประเมินที่ 2  เพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบและ

ทักทวงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก  มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบการประเมินที่ 2 ภายใน 15 วัน  

หลังจากที่บันทึกนําสงยังมหาวิทยาลัยอยางเปนทางการ  (ซึ่งอยูระหวางการเสนอประธานลงนาม)   

  ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยศิลปากร  

รอบการประเมินที่ 2   
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จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหคณะวิชานําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

พิจารณาตรวจสอบและทักทวงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รอบการประเมิน

ที่ 2 อีกครั้ง  ซึ่งหากมีขอเสนอแนะหรือมีขอมูลเพิ่มเติมหรือขอทักทวงประการใด  ขอใหนําเสนอรายละเอียดขอมูล

ตางๆ ไปยังรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 15 วัน  (อยางชาภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550)  
   
ระเบียบวาระที่  2.5  โครงการจัดสอบคัดเลือกบคุคลเขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป  โดยสอบรับตรง  
   ปการศึกษา 2550 ครั้งที่ 2 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลปคร้ังที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 

เห็นชอบใหกําหนดจัดโครงการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป  โดยสอบรับตรง ปการศึกษา 

2550 ครั้งที่ 2 สําหรับผูที่มีความประสงคเขาศึกษาในคณะมัณฑนศิลปดังนี้ 

  กําหนดการรับสมัคร  วันที่ 1 – 2 5 กมุภาพันธ 2550 

  กําหนดการทดสอบ  วันที่ 10 – 13 มีนาคม 2550 

  จํานวนที่รับเขาศึกษา  24 คน 

  โดยใชเงินรายไดจากคาสมัครสอบของผูสมัครสอบในโครงการฯ และขอใชระเบียบมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  วาดวยการเงินในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  ดวยโควตาพิเศษ  

ประจําปการศึกษา 2550 โดยอนุโลมเปนคาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ ในการดําเนินโครงการ 

  อนึ่ง  เงินรายไดที่เหลือจากโครงการฯ ขอเปนเงินรับฝากที่คณะมัณฑนศิลปเพื่อใชจายใน           

การดําเนินงานตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  2.6  “ผาทางตัน  ปญหาการเปลีย่นสถานภาพสู....  มหาวิทยาลัยในกํากับ” 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยสถาบันสหวิทยาการศาสตรและการจัดการความรูรวมกับสภาคณาจารย  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร   ขอเชิญผูบริหารทุกทานและผูที่สนใจเพื่อเขารวมเสวนาโตะกลม   เร่ือง  “ผาทางตัน  ปญหาการเปลี่ยน

สถานภาพสู.... มหาวิทยาลัยในกํากับ”  ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ 2550  ระหวางเวลา 13.30 น. – 17.30 น.           

ณ  หองประชุม  ชั้น 3  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน  โดยพรอมเพรียงกัน  ทั้งนี้  ประธานเปดการเสวนา  คือ            

นายชุมพล  ศิลปอาชา  นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรและดําเนินรายการโดย  อ.เจริญ  คัมภีรภาพ                   

รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาทองถิ่น  
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
ระเบียบวาระที่ 3.1  ความคืบหนาของรายละเอียดขอมูลผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
   รายจายประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2550 (ภายหลังการปรับลดงบประมาณ) 
 
สรุปเรื่อง 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2550 ที่ประชุม             

ไดรับทราบการชี้แจงรายละเอียดของขอมูลในประเด็นขอ 1 – ขอ 2 ตามที่รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย

ชี้แจง  สําหรับประเด็นที่ 3 หมวดเงินอุดหนุนรายการที่  (4)  ที่คณะเภสัชศาสตรใหตรวจสอบรายละเอียดขอมูล          

ตัวเลขที่ไมตรงกับยอดสํานักงบประมาณแจงมา  ที่ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย  

ตรวจสอบขอมูลในเรื่องดังกลาวอีกครั้งแลวใหแจงผลความคืบหนาของการตรวจสอบในการประชุมครั้งตอไปน้ัน 

  ในการนี้  อ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน  รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ  รักษาราชการ

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร  ขอทราบความคืบหนาในการตรวจสอบรายละเอียดของขอมูลในเรื่องดังกลาวจาก

มหาวิทยาลัย  แตเนื่องจาก ผศ.สาทิศ  ชูแสง รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย ติดราชการ  ไมไดมาประชุม             

ดังนั้น รศ.วิโชค  มุกดามณี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  ไดแจงความคืบหนาใหที่ประชุมทราบวา ในเรื่องนี้ได

ประสานหารือกับรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยแลวในเบื้องตนไดความวา  กองแผนงานจะสงเจาหนาที่ไป

ประสานงานกับคณะเภสัชศาสตรและจะประสานงานกับสํานักงบประมาณในรายละเอียดยอดตัวเลขที่ไมตรงกับ

สํานักงบประมาณอีกครั้ง  สําหรับรายละเอียดตางๆ  จะไดใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยแจงความคืบหนา

ตอที่ประชุมอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป 

  จึงเสนอที่ประชมุรับทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1       การแตงตั้งกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง 
        
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 162/2548 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548 แตงตั้งกรรมการ

ประจําสํานักหอสมุดกลาง ประเภทผูแทนคณะวิชา  สถาบัน สํานัก และศูนย โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 

ตั้งแตวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548 นั้น 

  เนื่องจากกรรมการฯ ดังกลาวจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550                

ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการจัดระบบบริหารงานในสํานักหอสมุดกลางและการจัดใหมี
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คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ.2535  ขอ 5.4  “กําหนดใหผูแทนจากคณะวิชา สถาบัน สํานัก          

และศูนย  ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งโดยการเสนอจากที่ประชุมคณบดีจํานวน 5 คน เปนกรรมการ”  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปนกรรมการ

ประจําสํานักหอสมุดกลางตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร   วาดวยการจัดระบบบริหารงานในสํานักหอสมุด

กลางและการจัดใหมีคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ.2535 ตามขอ 5.4 โดยมีวาระการดํารง

ตําแหนง 2 ป   

  1.  รองศาสตราจารย ระเบียบ  สุภวิรี  กรรมการ 

  2.  อาจารย ดร.ธีรศักดิ์  โรจนธารา   กรรมการ 

  3.  ผูชวยศาสตราจารย สุธี  คุณาวิชยานนท  กรรมการ  

  4.  อาจารย ยอดขวัญ  สวัสดี   กรรมการ  

  5.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.พิทักษ  ศิริวงศ  กรรมการ  

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2       การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ

  ใหแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางประจํา      
     
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  272/2548  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548  แตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการและลูกจางประจํา                  

โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 เปนตนไป 

  เพื่ อ เปนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าด วย   การขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.            

2536 ขอ 17 ซึ่งกําหนดใหหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทําหนาที่

รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ  เอกสารและหลักฐานตาง ๆ  แลวพิจารณาคุณสมบัติ  กล่ันกรอง  ความดี  

ความชอบตามที่ กํ าหนดในระเบียบ   พรอมทั้ งรับรองว า เปนบุคคลที่ สมควรเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ นั้น 

  ในการนี้คณะกรรมการฯ  ดังกลาวจะหมดวาระการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550         

จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปน

คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยและ

ลูกจางประจํา  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป   

  1. รองอธิการบดีฝายบริหาร                     ประธานกรรมการ 

  2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร                กรรมการ 

  3. รองอธิการบดีเพชรบุรี      กรรมการ 

               4. รองผูอํานวยการศูนยคอมพวิเตอร ฝายวิชาการ   กรรมการ 

  5. รองผูอํานวยการหอศิลปฝายนิทรรศการศิลปะ   กรรมการ 

  6. เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 

  7. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง     กรรมการ 

  8. เลขานุการคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ  กรรมการ 

  9. เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

  10. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป     กรรมการ 

  11. เลขานุการคณะโบราณคดี     กรรมการ 

  12. เลขานุการคณะอักษรศาสตร     กรรมการ 

  13. เลขานุการคณะศกึษาศาสตร     กรรมการ 

  14. เลขานุการคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

  15. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

 16. เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรและ เทคโนโลยี 

                              อุตสาหกรรม       กรรมการ 

  17. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ   

  18. หัวหนาสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี    กรรมการ             

  19. ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 

  20. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต     กรรมการ 

  21. ผูอํานวยการกองกิจการนกัศึกษา    กรรมการ 

  22. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา    กรรมการ      

               23. ผูอํานวยการกองแผนงาน     กรรมการ 

 24. หัวหนางานทะเบียนประวัติ  ฝายการเจาหนาที่               กรรมการและเลขานุการ              

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.3     (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยเงินรางวัลการตีพิมพเผยแพร 
  ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร   

              และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. .... 
         
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยเงินรางวัลการตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  พ.ศ.2546  

เพื่อเปนการสงเสริมและเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยในคณะฯ  สูวงวิชาการและสาธารณะใหกวางขวาง               

อันจะนําชื่อเสียงมาสูคณะฯ และมหาวิทยาลัยแลวนั้น 

  เพื่อใหการจัดสรรเงินรางวัลการตีพิมพดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  คณะวิศวกรรมศาสตร 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ และคณะกรรมการบริหารประจํา

คณะฯ  ในการประชุมครั้งที่ 12/2549  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549  ไดพิจารณาแลวเห็นชอบใหปรับปรุง

ระเบียบดังกลาว 

  ในการนี้งานวินัยและนิติการไดพิจารณาแลว  เห็นควรใหปรับขอความในขอ 7(4) จาก                  

”บทความที่ไดรับการตีพิมพตองมีที่อยูของอาจารยผูขอรับเงินรางวัลซึ่งแสดงชื่อของคณะ”  เปน  “ตองระบุ           

สังกัดของอาจารยผูขอรับเงินรางวัล  ไดแก  ภาควิชาและคณะ”  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมไดดําเนินการปรับขอความในขอ 7(4) แลว  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพจิารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวย

เงินรางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4       (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากร วาดวยกองทุนการศึกษาจากเงินบริจาค 
    จากผูไดรับอนุญาตใหเขาเปนผูใหบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะ              

  ชุดสากลนิยมและเครือ่งแบบขาราชการ พ.ศ. .... 
             
สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะและชุดสูทสากล

นิยมมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีมติใหจัดสรรจํานวนเงินทุนและคัดเลือกนักศึกษาเขารับทุนการศึกษา จํานวน               

3 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถวน)  เปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถวน)  โดยขอให

บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับทุนดังกลาว  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัยไดพิจารณาแลว  มีมติเสนอมหาวิทยาลัยขอใหพิจารณาปรับแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย

กองทุนการศึกษาจากเงินบริจาคจากผูไดรับอนุญาตใหเขาเปนผูใหบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะ           
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ชุดสากลนิยมและเครื่องแบบขาราชการ พ.ศ.2549 (ขอ 6.1.3) เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา นั้น  

  บัดนี้  มหาวิทยาลัยไดเสนอบัณฑิตวิทยาลัยใหพิจารณาวาผลการเรียนสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ขอทุนนั้นควรเปน 3.00 หรือ 3.50 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย          

ในการประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549  ไดพิจารณาแลว  มีมติเห็นควรใหกําหนด 3.00 

เชนเดิม โดยใหระบุขอความเพิ่มเติมวา  “เปนนักศึกษาที่มีสถานภาพเปนนักศึกษาปกติและสําหรับผูที่ศึกษา

แผนการศึกษาที่ทําวิทยานิพนธเพียงอยางเดียวตองรับผลวิทยานิพนธเปน  IP“  ซึ่งงานวินัยและนิติการไดดําเนิน

แกไขระเบียบดังกลาวแลว  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยกองทุน 

การศึกษาจากเงินบริจาคจากผูไดรับอนุญาตใหเขาเปนผูใหบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะ  ชุดสากลนิยม 

และเครื่องแบบขาราชการ พ.ศ. .... 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นวาเนื่องจาก  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุน 

การศึกษาจากเงินบริจาคจากผูไดรับอนุญาตใหเขาเปนผูใหบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะ  ชุดสากลนิยม  

และเครื่องแบบขาราชการ พ.ศ. ....  ในขอ 7.2 เปนเงินชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนแกนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ที่กําลังศึกษายังไมไดครอบคลุมในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นควรใหนําเสนอ          

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งวาควรมีการปรับแกไข  (ราง) ระเบียบในขอ 7.2 

หรือไม อยางไร แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.5       รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏบิัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  
              ครั้งที่ 1 ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธ  คณะโบราณคด ี
             
สรุปเรื่อง 
  ตามคํ า ส่ั งมหาวิ ทยาลัยที่  1276 /2549  ลงวันที่  10  สิ งหาคม  2549   อ นุญาตให                  

ผูชวยศาสตราจารย   ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธ  ภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี  ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน

ความรูทางวิชาการเพื่อเขียนตํารา  เร่ือง  การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม  โดยมีระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่                  

1 ตุลาคม 2549  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 นั้น  

  ในการนี้  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธ  ไดรายงานผลความกาวหนาของการไป

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1  ระหวางวันที่  1 ตุลาคม 2549 – วันที่ 31 ธันวาคม 2549             

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีคร้ังที่  1/2550  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 

2550  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มมีตใิหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏบิัติงานเพื่อ

เพิ่มพูนความรูทางวชิาการ  ครั้งที่ 1 ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนกิ  เลิศชาญฤทธ คณะโบราณคดี 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6       การปรับปรุงแกไขหลักสูตรอนุปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร   
    สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทยและหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต   
    สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย  (ฉบับป พ.ศ.2546) 
           
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรจํานวน  2 หลักสูตร            

ดังตอไปน้ี 

  1.  หลักสูตรอนุปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร  สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย  (หลักสูตรปรับปรุง 

ฉบับป พ.ศ.2546)  สาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปดรายวิชาเลือก  (เพิ่มเติม)  จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 

262116 สัดสวนในงานสถาปตยกรรมไทย  3(3-0-6)  โดยจะเริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2550  ตั้งแตภาค

การศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป 

  2.   หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย   (หลักสูตร              

ปรับปรุง  ฉบับป พ.ศ.2546)  สาระในการปรับปรุงแกไข  คือ  ขอเปดรายวิชาเลือกเสรี  (เพิ่มเติม)  จํานวน 1 

รายวิชา  คือ  รายวิชา 262213  สถาปตยกรรมกับสังคมไทยสมัยใหม  3(3-0-6)  โดยจะเริ่มใชกับนักศึกษารุนป

การศึกษา 2550  ตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2550  เปนตนไป 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 5/2549  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549  ไดพิจารณาให 

ความเห็นชอบแลว 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มมีตใิหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรจาํนวน 2 หลักสูตรตามที่               

คณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอ  และเนื่องจากเปนการปรบัปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร ดังนั้น จะไดให  

รองอธิการบดีฝายวชิาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึง่ไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพือ่อนุมัติตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.7       การเปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ  (สาขามนุษยศาสตร)           

 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1833/2548 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 แตงตั้งกรรมการ

วิชาการและคําส่ังที่ 2093/2548  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548 แตงตั้ง อาจารย ดร.จารุวรรณ  จรินทรานนท               

เปนกรรมการวิชาการ  (สาขามนุษยศาสตร)  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  นั้น เนื่องจาก อาจารย ดร.            

จารุวรรณ  จรินทรานนท  มีภาระงานสอนและงานบริหารตําแหนงหัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตกคอนขางมาก  
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  ดังนั้น  คณะโบราณคดีจึงขอเปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ  (สาขามนุษยศาสตร)  จาก อาจารย 

ดร.จารุวรรณ  จรินทรานนท  เปน อาจารยพนิดา  หลอเลิศรัตน  แทน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ (สาขา

มนุษยศาสตร) จาก  อาจารย ดร.จารุวรรณ   จรินทรานนท  เปน อาจารยพนิดา  หลอเลิศรัตน  แลวใหนําเสนอ

อธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.8       บัณฑิตวิทยาลัยขอหารือ  เรื่อง  การแตงกายของผูสําเร็จการศึกษาระดับ 
          ประกาศนียบัตรบัณฑติ  
           
สรุปเรื่อง 
  ดวยตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยประจํา

ตําแหนง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2534 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ยังไมมี

กําหนดการแตงกาย  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในการเขารับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา   

  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอขอหารือวา  ผูที่จะเขารับพระราชทานประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ในปการศึกษา 2549  และในปการศึกษาตอไป นั้น ควรจะใหสวมครุยวิทยฐานะในลักษณะใด ทั้งนี้ เห็นควร

ดําเนินการประกาศกําหนดเรื่องดังกลาวใหทราบโดยทั่วกัน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการที่จะใหมีการกําหนดการแตงกาย        

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตโดยเฉพาะ  ดังนั้น  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติมอบหมาย          

ใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาประสานกับคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพเพื่อพิจารณา

รูปแบบ/ออกแบบครุยวิทยฐานะสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  รวมทั้งใหพิจารณาการ

ปรับแกไขเพิ่มเติมครุยวิทยฐานะของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในพระราชกฤษฎีกาวาดวย

ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2534 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณากอนนําเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

  ทั้งนี้  หากการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของทุกอยางไมแลวเสร็จและหากไมทันพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา 2549  ที่ประชุมเห็นชอบใหใชแนวการปฏิบัติเดิมสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตไปพลางกอน 
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ระเบียบวาระที่ 4.9      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหวาง 
  วัฒนธรรม  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)       

      
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะโบราณคดีประสงคเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษา

และการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) โดยกําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาตน           

ปการศึกษา 2550 เปนตนไป 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 ไดพิจารณาให         

ความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.10       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ

  คอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)             

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค เปดสอนหลัก สูตร                  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)            

ซึ่งไดปรับแกตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2548 วันที่ 24 พฤษภาคม 2548  ที่ใหทบทวนความพรอมในการ

เปดหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  และแนวทางการบริหารเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  และหารือเกี่ยวกับวิชาที่ซ้ําซอนกับคณะวิทยาศาสตร นั้น              

ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  กลุมสาขาวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 6/2548 วันที่ 30 พฤษภาคม 2548            

เห็นชอบใหรอความเห็นจากที่ประชุมคณบดีอีกครั้ง  โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2550 เปนตนไปน้ัน 

  ในการนี้ ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ไดใหขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดทบทวนความ

พรอมในการเปดหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  โดยบรรจุอาจารย 

ประจําหลักสูตรดังกลาว  2 อัตรา  ไดปรับหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามเกณฑดังกลาวรวมทั้งไดหารือเกี่ยวกับวิชาที่

ซ้ําซอนกับคณะวิทยาศาสตรแลว  จึงนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณากอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

กล่ันกรองหลักสูตรพิจารณาตอไป 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)  แลวใหนําเสนอคณะกรรมการ  

กล่ันกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

  อนึ่ง  เนื่องจากในขณะนี้มีวาระจร  (วาระเพิ่มเติม)  ในการนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

เปนจํานวนมาก  ดังนั้น  เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยและราบรื่น ประธานจึงขอความรวมมือจาก          

คณะวิชา/หนวยงานถือปฏิบัติตามแผนปฏิทินปฏิบัติการการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี  ประจําป พ.ศ.

2550  ดวย  โดยประธานมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารเปนผูพิจารณาเรื่องที่จะนําเสนอที่ประชุมคณบดี        

เพื่อเปนวาระจร  (วาระเพิ่มเติม)  หลังจากปดวาระการประชุมปกติแลวอยางเครงครัด 

 

ระเบียบวาระที่ 4.11      โครงการจัดตัง้ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
  อุตสาหกรรม             

 

สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ         

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดใหความเห็นชอบ

โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร   

โดยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) ซึ่งเปนหลักสูตรในความรับผิดชอบของ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาตอที่ประชุมคณบดีแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา             

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ปดประชุมเวลา  12.00  น. 
      

 
 

          (นางสาวศุภาวรรณ   ถาวรล้ําเลิศ)                           

                ผูจดรายงานการประชุม 
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