
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                             ครั้งที่  21/2550 

         วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2550 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

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

ผูมาประชุม 
1. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร  รักษาราชการแทนอธิการบด ี   ประธานที่ประชุม 

2. รศ.ดร.เกษร  จนัทรศิริ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

3. ผศ.ญาณวิทย  กุญแจทอง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวฒันธรรม 

4. อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร  

      รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

      และปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีฝายบรหิาร           

5. ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 

6. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

        และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี 

7. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 

8. รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

      และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

9. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

10. อ.ปญญา  วจินิธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

11. รศ.ชินศักดิ์  ตณัฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

12. อ.ดร.สมบัติ  มัง่มีสุขศิริ  รองคณบดีฝายบริหาร 

       รักษาราชการแทนคณบดีคณะโบราณคด ี

13. ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                 คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

14. ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ คณบดีคณะอักษรศาสตร 

15. รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิตชิัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

16. ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

17. รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

18. รศ.ดร.ศิริชัย  ชนิะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

19. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
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20. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ 

21. อ.พรพิสุทธ ิ พลบุตร   รองผูอํานวยการหอศิลป วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร 

       รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป 

22. ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ  ประธานสภาคณาจารย         

 
ผูไมมาประชมุ 

1. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร                    ไปราชการตางประเทศ 

    และรักษาราชการแทน 

    รองอธกิารบดีฝายบริหาร 

2. รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี   ติดราชการ 

3. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ลาพักผอน 

     และการสื่อสาร 

4. ผศ.สน  สีมาตรัง  ผูอํานวยการหอศิลป   ไปราชการตางประเทศ 
 
เปดประชุมเวลา 10.40 น.                         

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2550                   

เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2550 
      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 20/2550 เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2550 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้  

หนา 12 วาระที่ 4.8 บรรทัดที่ 14 ใหแกเปน “...Bachelor of Engineering Program in 

Management Engineering.....”  

แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 
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ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2550                     
                                    เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2550 (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 20/2550 เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2550 (วาระลับ) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุม (วาระลับ) โดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจงเพือ่ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1  ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน                

ปการศึกษา 2549 รายวิชา 464 102 Nutrition ของนักศึกษาจํานวน 31 ราย โดยใหแกคาระดับของนักศึกษา        

ที่ติดคา I แลวถูกเปล่ียนเปน F โดยอัตโนมัติ เนื่องจากอาจารยผูสอนไมสามารถแจงเปล่ียนคา I ไดทันตามเวลา

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร                      

ในการประชุมครั้งที่ 17/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 

ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.2 การดํารงตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา                                

ผูไดรบัการตอเวลาราชการ 
       
สรุปเรื่อง 

ตามที่มาตรา 19 และมาตรา 72 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการ

ระดับศาสตราจารยและรองศาสตราจารยอาจไดรับการตอเวลาราชการเพื่อทําหนาที่สอนหรือวิจัยตอไปได 

ประกอบกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยใหความเห็น (ตามเรื่องเสร็จที่ 522/2548) ไววา “ผูที่ไดรับการตอเวลา

ราชการตามมาตรา 19 หรือมาตรา 72 ตองปฏิบัติหนาที่เฉพาะการสอนหรือวิจัยตอไปเทานั้น ไมสามารถทํา

หนาที่ในตําแหนงทางบริหารตามมาตรา 18 (ข) ได” ดังนั้น งานวินัยและนิติการจึงไดรวบรวมการปฏิบัติหนาที่
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ของผูไดรับการตอเวลาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

ที่สามารถกระทําไดและที่ไมสามารถกระทําไดตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่สามารถนํามาปรับใช

กับมหาวิทยาลัยศิลปากรไดดังนี้ 

1. ตําแหนงหัวหนาภาควิชา เมื่อพิจารณามาตรา 34 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 กําหนดใหหัวหนาภาควิชาเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชา 

แมตําแหนงหัวหนาภาควิชาจะไมใชตําแหนงผูบริหารตามมาตรา 18 (ข) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แตมาตรา 17 แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของ

ขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2549 กําหนดใหตําแหนงหัวหนา

ภาควิชาเปนตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัยที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงเชนเดียวกับตําแหนงผูบริหารตาม

มาตรา 18 (ข) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนั้น 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดรับการตอเวลาราชการจึงดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาไมได 

2.  ตําแหนงรองหัวหนาภาควิชา เมื่อพิจารณามาตรา 34 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 กําหนดใหหัวหนาภาควิชาเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชา 

และจะใหมีรองหัวหนาภาควิชาเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนาภาควิชามอบหมาย แมตําแหนง          

รองหัวหนาภาควิชาจะมิใชตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัยที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกา 

การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2538 แต       

รองหัวหนาภาควิชามีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบตามที่ตามที่หัวหนาภาควิชาจะมอบหมายตามมาตรา 34 

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ดังนั้น ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดรับ         

การตอเวลาราชการจึงดํารงตําแหนงรองหัวหนาภาควิชาไมได 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการประจําคณะหรือกรรมการอื่นในฐานะคณาจารย

ประจําตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นวา กรรมการเหลานั้นเมื่อไมมีอํานาจ

บังคับบัญชาในลักษณะเดียวกันกับตําแหนงผูบริหารตามมาตรา 18 (ข) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนั้น ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการตอเวลา

ราชการจึงมีสิทธิไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการประจําคณะ หรือกรรมการอื่นในฐานะ

คณาจารยประจําตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยไดและขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการตอ

เวลาราชการในขณะที่ยังดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการประจําคณะและกรรมการอื่นใน

ฐานะคณาจารยประจําตามภารกิจของมหาวิทยาลัยยอมสามารถดํารงตําแหนงดังกลาวตอไปได 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งสามารถนํามาปรับใช

กับมหาวิทยาลัยศิลปากรไดตามขอ 1 – ขอ 3 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.3 ประกาศคณะกรรมการเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลาง                             
เรื่อง การใหทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

       
สรุปเรื่อง 

ตามที่เครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลางซึ่งเปนเครือขายการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน

และจัดตั้งโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีเปาหมายเพื่อนํากระบวนการเรียนรู            

ทางวิทยาศาสตรและการวิจัยบูรณาการใหเกิดการพัฒนาและแกไขปญหาตามความตองการที่แทจริงของชุมชน

และพื้นที่ในภาคตะวันตก 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี  

จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเนนใหเกิดการมีสวนรวม

ของคนในชุมชนและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา ไดออกประกาศฯ เร่ือง การใหทุนอุดหนุนการวิจัย

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 แก

สถาบันอุดมศึกษาในเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลาง (จํานวน 20 สถาบัน) โดยมีขอกําหนดกรอบการ

จัดทําขอเสนอโครงการ แนวทางการพิจารณาโครงการและแบบเสนอโครงการตามรายละเอียดที่ไดแนบมาพรอมนี้ 

ในการนี้  รศ .  ดร . สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประธาน

คณะกรรมการเครอืขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลาง จึงประกาศเชิญชวนบุคลากรสังกัดสถาบันอุดมศึกษา

ในเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลางเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาตามแบบฟอรมที่กําหนดจํานวน    

2 ชุดพรอม CD จํานวน 1 ชุดไปยังประธานคณะกรรมการเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลาง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.4 พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
       
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือท่ี ศธ 0509.6(1.5)/ว 1721 ลงวันที่ 16 

ตุลาคม 2550 เพื่อแจงใหทราบวา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนําพระราชบัญญัติการบริหารสวนงาน

ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 

เลม 124 ตอนที่ 61 ก วันที่ 27 กันยายน 2550 แลว มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2550 โดยใหอํานาจ

สภามหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพิ่มขึ้นไดโดยใชเงินรายไดของ

สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ การจัดตั้งใหทําเปนประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยการบริหารและการดําเนินงาน

ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบแลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  2.5 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2550 ไตรมาสที่ 4 
       
สรุปเรื่อง 
  ดวยงานงบประมาณไดสรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป  พ.ศ. 2550 ของ

มหาวิทยาลัยจนถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2549 – เดือนกันยายน 2550 ดังนี้ 

  1. งบประมาณประจําป พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับงบประมาณทั้งส้ิน 1,066.374 

ลานบาท โดยไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณจํานวน 1,066.374 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 100.000 ของงบประมาณที่ไดรับ  เมื่อส้ินไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจายไดทั้งส้ิน 876,594 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 82.203 

                2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณทั้งส้ิน 270,112,500 บาท ซึ่งประกอบดวย            

คาครุภัณฑจํานวน 78,822,400 บาท คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน 191,290,100 บาท มหาวิทยาลัยไดรับ

จัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณจํานวน 270,112,500 บาท ประกอบดวยคาครุภัณฑจํานวน  

78,822,400 บาท คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน 191,290,100 บาท คิดเปนรอยละ 100.000 ของงบลงทุน

ทั้งหมด  เมื่อส้ินไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจายงบลงทุนไดเพียง 88,292,775.80 บาท คิดเปนรอยละ 32.687 ของ

งบลงทุนทั้งหมด 

                3. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 รัฐบาลกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณทั้งส้ินรอยละ 

93 และเปาหมายการเบิกจายงบลงทุนรอยละ 73 มหาวิทยาลัยสามารถเบิกจายงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2550 ทั้งสิ้นรอยละ 82.203 และเบิกจายงบลงทุนรอยละ 32.687 ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่รัฐบาล

กําหนดไว ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยไดมีการกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปจํานวน 

180,050,947.30 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบลานหาหมื่นเการอยส่ีสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค) ซึ่งสูงกวาปที่ผานมา

รอยละ 14.064 เปนงบดําเนินงานจํานวน 469,000 บาท (ส่ีแสนหกหมื่นเกาพันบาทถวน) ที่เหลือเปนงบลงทุน 

ปญหาและอุปสรรคสวนใหญมาจากงบลงทุนที่ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนการดําเนินงานที่วางไวทําใหมี

การกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปสูงถึงจํานวนเงิน 179,581,947.30 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบเกาลานหาแสนแปดหมื่น

หนึ่งพันเการอยส่ีสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 66.484 ของงบลงทุน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบแลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหคณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดการดําเนินการ         

โดยดวน แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
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ระเบียบวาระที่  2.6 รายงานความคืบหนารายจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
       

สรุปเรื่อง 
ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550 ไดติดตามความคืบหนาในการดําเนินงานดานงบลงทุน 

ตามแผนการดําเนินงานที่ใหคณะวิชา/หนวยงานกอหนี้ผูกพันในสวนคาครุภัณฑและสิ่งกอสรางสรุปไดดังนี้ 

คาครุภัณฑ 

กลุม 1 
คณะวิชา/หนวยงานที่ดําเนนิการ            

เปนไปตามกําหนด 

กลุม 2 
คณะวิชา/หนวยงานที่ดําเนนิการ               

ไมเปนไปตามกําหนด 

1. คณะวิทยาศาสตร 
2. คณะเภสัชศาสตร 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

4. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

5. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

6. คณะมัณฑนศิลป 

7. คณะโบราณคดี 

8. คณะศึกษาศาสตร 

9. คณะอักษรศาสตร 

10. คณะวิทยาการจัดการ 
11. คณะดุริยางคศาสตร 
12. วิทยาลัยนานาชาติ 
13. บัณฑิตวิทยาลัย 

14. ศูนยคอมพิวเตอร 
15. กองกลาง 
16. กองงานวิทยาเขต 

17. กองบริการการศึกษา 

18. สํานักหอสมุดกลาง 
19. สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี                   

(เปนครุภัณฑประจําอาคาร รออาคารแลวเสร็จ) 

20. กองกิจการนักศึกษา                                       

(เปนครุภัณฑประจําอาคาร รออาคารแลวเสร็จ) 

21. หอศิลป                                                            
(เปนครุภัณฑประจําอาคาร รออาคารแลวเสร็จ) 
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ส่ิงกอสรางรายการใหม 

กลุม 1 
สิ่งกอสรางใหมที่แบบรปูรายการแลวเสร็จ 
อยูในระหวางกระบวนการ E-Auction 

กลุม 2 
สิ่งกอสรางใหมที่ยังไมมีแบบรูปรายการ 

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ 

1. อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมตนแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. อาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารตานเชื้อ H5N1 

และผลิตยาจากสมุนไพร 

1. ปรับปรุงอาคารเรียนคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2. คาซอมแซมงานระบบอาคารและปรับปรุงพื้นที่

ภายในอาคารศิลป พีระศรี 1 

3. คาปรับปรุงบูรณะอาคารเรียนคณะมัณฑนศิลป 

วังทาพระ 

4. คาปรับปรุงศูนยเทคโนโลยีทัศนศิลป วังทาพระ 

5. คาปรับปรุงอาคารจิตรกรรม 1 วังทาพระ 

6. คาปรับปรุงอาคารจิตรกรรม 3 

7. คาปรับปรุงโรงอาหาร วังทาพระ 

8. คากอสรางบอบําบัดน้ําเสียพรอมระบบระบายน้ํา 

9. คาปรับปรุงพื้นที่กีฬา                                          

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

10. คาปรับปรุงอาคารหอประชมุ วังทาพระ 

11. คาปรับปรุงทองพระโรง ตําหนักกลาง ตําหนัก
พรรณรายและศาลาดนตรี วังทาพระ 

12. คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค วังทาพระ 

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหคณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของในกลุม 2 (คาครุภัณฑ)       

ที่ดําเนินการไมเปนไปตามกําหนดและคณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของในกลุม 2 (ส่ิงกอสรางรายการใหม) ที่ยังไม

มีแบบรูปรายการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการขอใหเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จโดยดวนดวย 
 
ระเบียบวาระที่  2.7 การพิจารณาทบทวนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
       
สรุปเรื่อง 

ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อใหพิจารณาทบทวนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น 
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บัดนี้ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดรับประสานงานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อแจงความคืบหนาในการดําเนินงานวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรได       

แจงการยอมรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองไปแลว ดังนั้น สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จึงตองขอหารือขอพิจารณาทบทวนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสองของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับคณะผูประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้        

ผูประเมินภายนอกหลายทานไปราชการตางประเทศ โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) จะไดเรงประสานงานและนัดหมายคณะผูประเมินภายนอกเพื่อพิจารณาขอหารือ

ดังกลาวเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ

คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา แลวจะไดแจงใหมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพือ่รองรับการทาํงานวิจัย                    

ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาวิจัยในคน 
   

สรุปเรื่อง 
ดวย  รองศาสตราจารย  ดร . เ รณู  เวชรัชตพิมล  อาจารยประจําภาควิชาชี ววิทยา                     

คณะวิทยาศาสตร ไดมีบันทึกถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อพิจารณา เร่ือง ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน เพื่อรองรับการทํางานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาวิจัยในคนที่จะมีมากขึ้นในอนาคต เนื่องจาก

ปจจุบันโครงการวิจัยที่มีการศึกษาวิจัยในคนจะตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการเฉพาะกิจ จึงจะไดรับ

การพิจารณาจัดสรรทุนและพิจารณาใหนําผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารทางวิชาการได ซึ่งที่ประชุม

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นชอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนานําเรื่องเสนอมหาวิทยาลัย

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อรองรับการทํางานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาวิจัย

ในคนที่จะมีมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาไดแนบตัวอยางแผนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  ของคณะแพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล                

เพื่อประกอบการนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใหสถาบันวิจัยและพัฒนาใช

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อรองรับการทํางานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาวิจัยในคนชุดเดียวกับ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะเภสัชศาสตรและมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาประสานงาน

กับคณะเภสัชศาสตรในรายชื่อคณะกรรมการดังกลาวเพื่อจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป  

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 (ราง) ขอบังคบัมูลนิธิมหาวิทยาลัยศิลปากร 

   
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ไดใหความ

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมูลนิธิมหาวิทยาลัยศิลปากรเบื้องตน ตามที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยเสนอ นั้น  

ในการนี้ฝายเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดสงรายชื่อบุคลากรเพื่อ

ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ พรอมทั้งไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมูลนิธิมหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอให       

ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดดังนี้ 

1. เครื่องหมายของมูลนิธิ 
2. สถานที่ตั้งของมูลนิธิ 
3. วัตถุประสงคของมูลนิธิ 
4. รายชื่อผูจะเปนคณะกรรมการมูลนิธิในวาระแรก 

5. เงินที่ใชในการจดทะเบียนมูลนิธิ จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 

1. เครื่องหมายของมูลนิธิ ที่ประชุมมอบหมายให ผศ.ญาณวิทย  กุญแจทอง รักษาราชการ

แทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม เปนผูออกแบบ 

2. สถานที่ตั้งของมูลนิธิ ที่ประชุมเห็นชอบใหใชสถานที่ของสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ เปนที่ตั้งของมูลนิธิ 

3. วัตถุประสงคของมูลนิธิใหดําเนินการตาม (ราง) ขอบังคับมูลนิธิมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว โดยใหเปล่ียนจากเลขานุการมูลนิธิ เปน เลขาธิการมูลนิธิ 

4. รายชื่อผูจะเปนคณะกรรมการมูลนิธิในวาระแรก เพื่อใชประกอบการจดทะเบียนจัดตั้ง

มูลนิธิฯ ที่ประชุมเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปนคณะกรรมการมูลนิธิ 
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- รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการมูลนิธิ 

- รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ  รองประธานกรรมการมูลนิธิ 

- ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  กรรมการ 

- ผูอํานวยการกองคลัง   กรรมการ 

- นางสาวตปนีย  พรหมภัทร   กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ 

5. เงินที่ใชในการจดทะเบียนมูลนิธิ จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ที่ประชุม

เห็นชอบใหใชจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยรวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ที่อาจจะมีขึ้นในภายหลัง 
 
ระเบียบวาระที่ 4.3  การแตงตั้งคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปและคณะอนุกรรมการ                             

วิชาศึกษาทั่วไป 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคํา ส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  1714/2548 ลงวันที่  25 ตุลาคม  2548 แตงตั้ ง

คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปและคณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และจะ

ส้ินสุดการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2550 นั้น  

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปและคณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป (ชุดใหม) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหใชโครงสรางของคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปและ

คณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปชุดเดิม โดยหากคณะวิชาใดประสงคจะเปลี่ยนแปลงแกไขรายชื่อ

คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปและคณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปขอใหนําเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการ

เพื่อพิจารณาแลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป  

 
ระเบียบวาระที่ 4.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหวาง

วัฒนธรรม (Master of Arts Program in Language and Intercultural 
Communication) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 (โครงการพเิศษ) 

   
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะโบราณคดีไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

ระหวางวัฒนธรรม (Master of Arts Program in Language and Intercultural Communication) หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2550 (โครงการพิเศษ) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยรับ
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นักศึกษาจํานวน 20 คนตอป นั้น ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะโบราณคดี 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 และคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 แลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม (Master of Arts Program in Language and Intercultural 

Communication) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 (โครงการพิเศษ) แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.5          (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คาตอบแทนและคาใชจายอืน่ ๆ                   

ในการสอบคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยโควตาพิเศษ 
    
สรุปเรื่อง 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในคณะตาง ๆ ดวยโควตาพิเศษ 

ประจําปการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 เห็นชอบใหปรับอัตราคาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ                   

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยโควตาพิเศษ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะใน

ปจจุบัน ดังนั้น คณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในคณะตาง ๆ ดวยโควตาพิเศษ ประจําป

การศึกษา 2551 จึงเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง คาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ ในการสอบ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยโควตาพิเศษ (ฉบับใหม) ใหที่ประชุมพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เร่ือง คาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดวยโควตาพิเศษ (ฉบับใหม) โดยใหปรับแกไขดังนี้ 

- ในขอ 2.8.4 ใหเพิ่มขอความตอไปน้ี “ในกรณีที่สนามสอบนั้นถูกจัดใหคุมสอบเพียงคาบเดียว 

ใหเบิกจายคาตอบแทนแกกรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ กรรมการคุมสอบสํารอง คนละ ชั่วโมงละ 200 บาท” 

- ในขอ 2.9 คณะอนุกรรมการฝายสอบสัมภาษณและตรวจโรค ใหแกไขในสวนของขอ 2.9.1 

เปน “2.9.1 อนุกรรมการฝายสอบสัมภาษณ คนละ คาบละ 400 บาท ทั้งนี้ ใหจายไดคณะวิชาละไมเกิน 50 คน” 

- ในขอ 3.1 คาอาหาร “ใหครอบคลุมอนุกรรมการฝายสอบสัมภาษณดวยและใหแกไขอัตรา

เปน คาอาหารกลางวัน วันละไมเกิน 80 บาทตอคน คาอาหารเย็น วันละไมเกิน 80 บาทตอคน” 

- ขอ 3.2 คาเครื่องดื่มและอาหารวางใหครอบคลุมอนุกรรมการฝายสอบสัมภาษณดวย      

โดยกําหนดอัตราคาเครื่องดื่มและอาหารวาง เชา และ/หรือ บายในอัตราเหมาจายคนละ 20 บาทตอคร้ัง 

แลวใหนําเสนออธิการบดลีงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.6 รองศาสตราจารย ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ คณะโบราณคดี ขอขยายเวลา          
การสงรายงานผลงานความกาวหนาของการไปปฏิบตัิงาน                            
เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ข้ันสุดทาย 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให รองศาสตราจารย ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ ภาควิชาโบราณคดี 

คณะโบราณคดี ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเขียนตํารา เร่ือง “การจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรม” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 นั้น 

  บัดนี้  รองศาสตราจารย ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ ประสงคจะขอขยายเวลาการสงรายงานผลงาน

ความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ขั้นสุดทายออกไปอีก 3 เดือนตั้งแตวันที่            

1 ตุลาคม 2550  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจาก รองศาสตราจารย ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ ไดคนพบเอกสาร

ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศที่นาสนใจเปนจํานวนมากและสามารถ

ใช เปนเอกสารอางอิงได เปนอยางดี  ทั้งนี้  ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา                    

คณะโบราณคดีครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติ เห็นชอบใหรองศาสตราจารย  ดร .ธนิก  เ ลิศชาญฤทธ              

คณะโบราณคดีขยายเวลาการสงรายงานผลงานความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู                

ทางวิชาการ ขั้นสุดทายออกไปอีก 3 เดือนตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

   
ระเบียบวาระที่ 4.7 รายงานผลงานความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพือ่เพิ่มพูนความรู                

ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของ ผูชวยศาสตราจารยชุมสาย สุวรรณชมภ ู                      
คณะอักษรศาสตร  

                         
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 360/2550 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 อนุมัติให               

ผูชวยศาสตราจารย ชุมสาย สุวรรณชมภู ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการเพื่อเขียนตํารา เร่ือง  “ความรูพื้นฐานทางวรรณคดีไทย” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่            

1 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 นั้น 

  บัดนี้  ผูชวยศาสตราจารย ชุมสาย สุวรรณชมภู ไดเสนอรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน

ความรูทางวิชาการ  ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2550 ทั้งนี้ ไดผานความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรคร้ังที่ 15/2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 แลว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2550 ของ ผูชวยศาสตราจารยชุมสาย 

สุวรรณชมภู คณะอักษรศาสตร 

 
ระเบียบวาระที่ 4.8 รายงานผลงานความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู              

ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของอาจารยจันทิวา สุรเชษฐพงษ คณะอักษรศาสตร 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคํา ส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  487/2550 ลงวันที่  20 มีนาคม  2550 อนุมัติ ให              

อาจารยจันทิวา สุรเชษฐพงษ ภาควิชาสังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทาง

วิชาการเพื่อเรียบเรียงตํารา เร่ือง “ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่             

1 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 นั้น 

  บัดนี้  อาจารยจันทิวา สุรเชษฐพงษ ไดเสนอรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทาง

วิชาการ  ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2550 ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจาก              

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรคร้ังที่ 15/2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2550 ของ อาจารยจันทิวา                    

สุรเชษฐพงษ คณะอักษรศาสตร   

 

ระเบียบวาระที่ 4.9 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติ งานของหัวหนาภาควิชาปรัชญา                
คณะอักษรศาสตร (วาระลับ) 

                 
ระเบียบวาระที่ 4.10  รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา       

บรรณารักษศาสตร คณะอกัษรศาสตร (วาระลับ) 
                         

ระเบียบวาระที่ 4.11  รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาประติมากรรม        
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระที่ 4.12  การประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 5/2550                         
เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2550 

                         
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให รศ. ดร.เกษร จันทรศิริ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝาย

วิชาการ เขารวมประชุมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) คร้ังที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2550 นั้น  

ในการนี้ รศ. ดร.เกษร จันทรศิริ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุม

ดังกลาวดังนี้ 

1. โครงการเรียนลวงหนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอโครงการเรียนลวงหนา (Advanced Placement 

Program) ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในการเปดโอกาสให

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีศักยภาพสูงไดศึกษารายวิชาในชั้นปที่ 1 ในระดับมหาวิทยาลัยกอนเขา

เรียนในมหาวิทยาลัยและเมื่อสอบผานรายวิชานั้น มหาวิทยาลัยจะใหหนวยกิตวิชานั้นเมื่อนักเรียนไดรับการ

คัดเลือกใหเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้มีหลายมหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปแลว โดยสวนมากเปน

การศึกษารายวิชาดานวิทยาศาสตร เชน เคมี ชีววิทยา ฟสิกส คณิตศาสตร รวมถึงรายวิชาดานภาษา เชน 

ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เปนตน สวนวิธีการเรียนการสอนและการทําความรวมมือจะมีลักษณะหลากหลาย 

แตอยางไรก็ตามพบวา การดําเนินการโครงการดังกลาวยังมีปญหาบางกลาวคือ แตละมหาวิทยาลัยจะให       

หนวยกิตเฉพาะนักเรียนที่ เขาสอบกับสถาบันของตนหรือนักเรียนที่ สังกัดโรงเรียนที่มีความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยนั้นเทานั้น รวมถึงเฉพาะบางคณะเทานั้นอีกดวย ดังนั้น หากการดําเนินการตามโครงการดังกลาว

สามารถมีรูปแบบและมาตรฐานกลางเปนที่ยอมรับของทุกมหาวิทยาลัยที่สนใจเขารวมโครงการก็นาจะเปน

ประโยชนตอนักเรียนมากขึ้น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและมีมติ ใหแตงตั้งคณะกรรมการศึกษารูปแบบ        

การดําเนินการโครงการเรียนลวงหนา ทั้งนี้ ในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากรจะเสนอชื่อผูแทนของมหาวิทยาลัย

ในสาขาศิลปะและมนุษยศาสตรรวมเปนกรรมการดวย นอกจากนี้อาจเสนอใหมีการดําเนินการโครงการเรียน

ลวงหนาสําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงดานศิลปะและดนตรีดวย 

2. Admissions ปการศึกษา 2553 

ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เห็นชอบกําหนดองคประกอบและคาน้ําหนัก

ระบบ Admission ปการศึกษา 2550 คือ   

GPAX 8 กลุมสาระ     20%  

O-NET 8 กลุมสาระ     30%  

Aptitude Test     50% 

- General Aptitude Test (GAT)  20% 

- Professional Aptitude Test (PAT) 30% 
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โดยขอสอบ GAT เปนวิชาความถนัดทั่วไป วัดการอานเชิงวิเคราะห (2.5%) การเขียนเชิง

วิเคราะห (2.5%) การคิดเชิงวิเคราะห (2.5%) การแกโจทยปญหา (2.5%) และการสื่อสารทางภาษาอังกฤษและ

สัญลักษณ (10%) 

สวนขอสอบ  PAT เปนขอสอบความถนัดเชิงวิชาชีพ /วิชาการโดยแบงขอสอบเปน               

6 หมวดวิชาดังนี้ 

- PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร 

- PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร 

- PAT 3 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร 

- PAT 4 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 

- PAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร ศึกษาศาสตร 

- PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรม 

โดยเสนอใหแตละกลุมสาขาสอบ PAT ดังนี้ 
กลุมสาขา       PATที่สอบ   

วิทยาศาสตรสุขภาพ    PAT 1, PAT 2 

วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ   PAT 1, PAT 2 

วิศวกรรมศาสตร     PAT 1, PAT 2, PAT 4 

สถาปตยกรรมศาสตร    PAT 3 

เกษตรศาสตร     PAT 1, PAT 2 

บริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี   PAT 1 

การจัดการทองเที่ยวและเศรษฐศาสตร 

ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร    PAT 5 

ศิลปกรรม วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป  PAT 6 

มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร (ใชเฉพาะ GAT 50%) -  

ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอใหแตละสถาบันนําไปหารือกันกอนและหากมีขอคิดเห็นประการใดให

เสนอที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาตอไป 

3. ปญหานักศึกษาทุน กรอ.  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอปญหากรณีนักศึกษาทุน กรอ. ปการศึกษา 2549 ซึ่ง

บางสวนไดพนสภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนไปแลว แตกองทุนฯยังไมไดโอนเงินคาเลาเรียนให

มหาวิทยาลัยหรือบางสวนโอนใหแลวแตมหาวิทยาลัยไมสามารถเบิกเงินมาใชได เนื่องจากความลาชาของ

กองทุนฯในการเปดระบบเพื่อพิมพแบบยืนยันสภาพหนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

พิจารณาหาแนวทางแกไข ทั้งนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) จะทําหนังสือถึง กรอ. และ กยศ.  

เพื่อหารือเร่ืองนี้ตอไป 
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4. ภาษีมูลคาเพิ่มกรณีการทําวิจัย ที่ปรึกษาการทําวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม 

สืบเนื่องจากกรณีกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากมหาวิทยาลัยในการทําวิจัย       

ที่ปรึกษาการทําวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคมนั้น ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดดาํเนนิการ

ผานสภานิติบัญญัติแหงชาติตามขั้นตอนตางๆ สรุปไดวาอธิบดีกรมสรรพากรรับทราบและเห็นชอบในหลักการ      

ที่จะยกเลิกการเรียกเก็บภาษีดังกลาว โดยจะแกไขในประกาศกรมสรรพากรตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 

ก. ในประเด็นขอ  1 ที่ประชุมเห็นชอบใหเสนอรายชื ่อ ผู แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร       

ในสาขาศิลปะและมนุษยศาสตรรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการศึกษารูปแบบการดําเนินการ

โครงการเรียนลวงหนาดังนี้ 

- รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

- คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

- รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอักษรศาสตร 

- รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร 

แลวใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนํา เสนอรายชื ่อ ผู แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร      

ในสาขาศิลปะและมนุษยศาสตรรวมเปนกรรมการในชุดคณะกรรมการศึกษารูปแบบการดําเนินการ

โครงการเรียนลวงหนาเสนอที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อพิจารณาตอไป 

ข. ในประเด็นที่ 2 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

- ในสวนขอสอบ PAT ของกลุมสาขาวิชาการบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี 

การจัดการทองเที่ยวและเศรษฐศาสตร นั้น เฉพาะสวนของการจัดการทองเที่ยวไมควรที่จะใหมีการสอบ 

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร เนื่องจากในหลักสูตรการจัดการทองเที่ยวตองการนักศึกษาที่มี

ศักยภาพดานภาษาไมใชดานการคํานวณ จึงอาจจะจัดสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวในกลุมเดียวกับ

กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรซึ่งสอบเฉพาะวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 50% 

แลวใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอที ่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

(ทปอ.) เพื่อพิจารณาตอไป 

ค. ในประเด็นที่ 3 และ 4 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.13  กองกิจการนักศึกษาเสนอโครงการศิลปากรวัฒนานุสรณ สถิตสถาพรสถาบัน :      
กาวเขาสูปที่ 65 แหงการสถาปนามหาวทิยาลัยศิลปากร 

                         
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสมหาวิทยาลัยกอตั้งมาครบ 

65 ป กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอโครงการศิลปากรวัฒนานุสรณ สถิตสถาพรสถาบัน : กาวเขาสูปที่ 65 แหงการ

สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหวางวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวม        

เฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกอตั้งมาครบ 65 ป และเพื่อเผยแพรผลงานของคณะวิชาสูชุมชน  

ในการนี้ รศ.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ฝายกิจการนักศึกษา จึงเสนอโครงการดังกลาวเขาสูวาระการประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาดังนี้ 

1. พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรม 

- นิทรรศการและซุมแสดงผลงานของ 13 คณะวิชา วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย

และหนวยงานตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย 

- กลุมคณะวิชาทางดานศิลปะและดนตรี ในหัวขอ “ศิลปะกับความพอเพียง” 

- กลุมคณะวิชาทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในหัวขอ “ภูมิปญญาทองถิ่น” 

- กลุมคณะวิชาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในหัวขอ “ภาวะโลกรอน” 

- หนวยงานและองคกรของมหาวิทยาลัย ในหวัขอ “ผลงานอันภาคภูมิใจของ

มหาวิทยาลัย” 

- การประกวดและแขงขันดานวิชาการชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จากกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. พิจารณาสถานที่จัดงาน 

- ขอใชอาคารคณะศึกษาศาสตรสําหรับจัดการแขงขันดังกลาว โดยทําการหยุดการเรียน

การสอน (หรือยายหองเรียนในกรณีที่ไมสามารถประกาศหยุดการเรียนการสอนได) 

3. พิจารณางบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณรายจายประจําป 2551 หมวดเงินอุดหนุน 

(โครงการบริการวิชาการ) จากโครงการฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากร ครบ 65 ป พ.ศ. 2551 เปนเงินจํานวน 

337,480.00 บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน) 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาในประเด็นขอ 1 - ขอ 3 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบทั้ง 3 ประเด็นแลวใหดําเนินการตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.14  โครงการเกษียณกอนกําหนด 
                         

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐไดมีหนังสือดวนที่สุด                 

ที่ นร 1008.1/466 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2550 แจงรายละเอียดแนวทางการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุง

อัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) และแจงวาหากสวนราชการประสงคจะ

ดําเนินการมาตรการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ผูเขารวมมาตรการฯ ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2551) 

ใหสวนราชการจัดทําแผนดําเนินมาตรการฯ เพื่อจัดสงให คปร. พิจารณาภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 นั้น 

ในการนี้กองการเจาหนาที่ไดพิจารณารายละเอียดมาตรการฯ แลวสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. กลุมเปาหมาย คือ ขาราชการที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป หรือมีเวลาราชการ 25 ปขึ้นไป (ไมรวม

เวลาทวีคูณ) นับถึงวันกอนออกจากราชการตามมาตรการฯ (วันที่ 30 กันยายน) และตองมีเวลาราชการเหลือ 1 

ปขึ้นไปนับตั้งแตวันที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ 

2. รายละเอียดมาตรการฯ คือ สวนราชการตองพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจ วิเคราะหและ

สํารวจอัตรากําลังของสวนราชการตามประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 กรณี พรอมทั้งใหจัดทําแผน

ดําเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ซึ่งในสวนของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเขากรณีที่ 4 และ 5 ไดแก 

กรณีที่ ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดมาตรการ 

4 สวนราชการมีอัตรากําลังเหมาะสมกับบทบาท

ภารกิจ แตมีประเด็นจํานวนขาราชการสูงอายุ 

( 50  ป ขึ้ น ไป )  มากกว า  2 0 %  ของจํ านวน

ขาราชการของสวนราชการ 

กําหนดจํานวนผูเขารวมมาตรการไดไมเกิน 10% 

ของกลุมเปาหมายและใชงบประมาณภายใน

วงเงินงบประมาณงบบุคลากรที่ไดรับจัดสรรตั้งแต

วันเริ่มตนปงบประมาณ (ไมรวมเงินงบประมาณ  

ที่มีการตัดโอนระหวาป) ทั้งนี้สวนราชการจะตอง

ไมมีการจางผูที่ เขารวมมาตรการในลักษณะ  

การจางกําลังคนประเภทอื่น 

5 สวนราชการมีอัตรากําลังไมเพียงพอแกการ

ทํางานตามบทบาท ภารกิจ แตมีประเด็นจํานวน

ขาราชการสูงอายุ (50 ปขึ้นไป) มากกวา 20% 

ของจํานวนขาราชการของสวนราชการ 

กําหนดจํานวนผูเขารวมมาตรการไดไมเกิน 5% 

ของกลุมเปาหมายและใชงบประมาณภายใน

วงเงินงบประมาณงบบุคลากรที่ไดรับจัดสรรตั้งแต

วันเริ่มตนปงบประมาณ (ไมรวมเงินงบประมาณ  

ที่มีการตัดโอนระหวาป) ทั้งนี้สวนราชการจะตอง

ไมมีการจางผูที่ เขารวมมาตรการในลักษณะ  

การจางกําลังคนประเภทอื่น 
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3. สิทธิประโยชนของผูเขารวมโครงการฯ โดยเฉพาะสิทธิประโยชนที่เปนเงินกอนกําหนดให

จํานวน 8 – 15 เทาของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหนง (ถามี) ตามเวลาราชการที่เหลือ (ป) โดยมีสูตร                

การคํานวณดังนี้ 

เงินกอน = 8 + อายุราชการที่เหลือ (ป) X เงินเดือนเดือนสุดทายรวมเงินประจําตําแหนง         

(ถาม)ี แตสูงสุดไมเกิน 15 เทาของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหนง (ถาม)ี 

4. แหลงเงินงบประมาณประกอบดวย 

4.1 ใหสวนราชการบริหารจัดการวงเงินงบบุคลากรของสวนราชการเพื่อใชสําหรับจายสิทธิ
ประโยชนเปนเงินกอน 

4.2 เงินบํานาญ บําเหน็จ/บําเหน็จดํารงชีพ ใหใชจากงบกลาง 

5. ในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ณ 30 กันยายน 2551) มีขอมูลสรุปไดวา 

5.1 จํานวนขาราชการที่มีอายุ 50 ปขึ้นไปของจํานวนขาราชการทั้งหมดมีจํานวน 36.03% 

ปดเศษขึ้นไดจํานวน 37% จึงเขามาตรการตามกรณีที่ 4 และ 5 

5.2 จํานวนขาราชการที่มีอายุ 50 ปขึ้นไปมีจํานวน 382 คน 

5.3 จํานวนขาราชการที่มีอายุไมถึง 50 ป แตมีอายุราชการ 25 ปขึ้นไปมีจํานวน 64 คน 

5.4 รวมจํานวนกลุมเปาหมายขาราชการที่มีอายุ 50 ปขึ้นไปและหรือมีเวลาราชการ 25 ป

ขึ้นไป (ไมนับซ้ํา) มีจํานวน 446 คน 

5.5 แนวทางเลือกมาตรการ 
(1) หากมหาวิทยาลัยเลือกกรณีที่ 4 จํานวนผูเขารวมมาตรการมีไดไมเกิน 10% ของ

กลุมเปาหมายเทากับจํานวน 44.6 คน ปดเศษขึ้นไดจํานวน 45 คน 

(2) หากมหาวิทยาลัยเลือกกรณีที่ 5 จํานวนผูเขารวมมาตรการมีไดไมเกิน 5% ของ

กลุมเปาหมายเทากับจํานวน 22.3 คน ปดเศษขึ้นไดจํานวน 23 คน 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงวา ตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให

สวนราชการพิจารณาความจําเปนและเหมาะสมของแตละสวนราชการเพื่อจะกําหนดหรือไมกําหนดหลักเกณฑ

และเงื่อนไขการอนุมัติใหขาราชการเขารวมมาตรการฯ เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตองานราชการดังนี้ 

1. ใหยกเวนการใชมาตรการนี้สําหรับขาราชการในงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
ตามที่สวนราชการเจาสังกัดกําหนด ในกรณีจําเปนอาจพิจารณาใหเขารวมมาตรการฯ สูงสุดไมเกิน 5%         

ของจํานวนคนในสายงานหรือวิชาชีพนั้น 

2. หามขาราชการผูรับผิดชอบงานโครงการสําคัญของสวนราชการเขารวมมาตรการฯ 

ทั้งนี้ การกําหนดสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนอาจพิจารณาจาก 

- การขาดแคลนตามตลาดแรงงาน 

- การขาดแคลนตามสภาพความเปนจริง 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการเขารวมตามมาตรการปรับปรุง

อัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ตามขอ 5.5 (2) แนวทางเขารวมตามมาตรการฯ 

กรณีที่ 5 จํานวนผูเขารวมมาตรการมีไดไมเกิน 5% ของกลุมเปาหมายเทากับจํานวน 23 คน และเห็นชอบให       

คณะวิชาเปนผูพิจารณาการกําหนดสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนโดยอาจพิจารณาจาก (1) การขาดแคลนตาม

ตลาดแรงงาน (2) การขาดแคลนตามสภาพความเปนจริงและเงื่อนไขการอนุมัติใหเขารวมตามมาตรการฯ โดยให

เสนอมายังกองการเจาหนาที่ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เพื่อที่กองการเจาหนาที่จะไดจัดทําประกาศ

กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาประกอบการจัดทําแผนดําเนินการมาตรการปรับปรุง

อัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ไปยังสํานักงาน ก.พ. ภายในเดือนพฤศจิกายน 

2550 เพื่อเสนอ คปร. พิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.15  ขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Florence 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Florence 

ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 เปนระยะเวลา 5 ป และจะสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2550 นั้น 

ในการนี้มหาวิทยาลัย Florence ประสงคจะขอตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยศิลปากรออกไปอีก 5 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2555 และไดเสนอ (ราง) ขอตกลงความรวมมือ

ทางวิชาการ (ฉบับใหม) ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยมีประเด็นสําคัญที่แตกตางไปจากฉบับเดิมดังนี้  

1. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Article 2) 

มหาวิทยาลัยเจาภาพ (Host Institution) จะตองจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกรวมทั้งจัด

อาจารยที่ปรึกษา  และเมื่อจบหลักสูตรแลวนักศึกษาสามารถถายโอนหนวยกิตได 

2. การประกันสุขภาพและอุบัติภัย (Article 4) 

มหาวิทยาลัยเจาภาพ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดจากบุคลากรแลกเปลี่ยนของอีกฝาย

หนึ่ง ที่ทําใหเกิดขึ้นแกบุคคลที่ 3 ระหวางดําเนินกิจกรรมรวมกัน โดยมหาวิทยาลัยเจาบาน (Home Institution) 

ไมตองรับผิดชอบคาใชจายสวนนี้ 

3. งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมความรวมมือ  (Article 5) 

มหาวิทยาลัยเจาบาน รับผิดชอบคาใชจายการเดินทาง 

มหาวิทยาลัยเจาภาพ รับผิดชอบคาที่พักและคากินอยู 

ในกรณีที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยไมสามารถจัดสรรเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมได 

บุคลากรแลกเปลี่ยนของแตละสถาบันเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด  โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยไมตองเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 
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4. การกําหนดผูประสานงานตามขอตกลง  (Article 6) 

ผูประสานงาน จะสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความรวมมือระหวางทั้งสองมหาวิทยาลัย   

โดยไดกําหนดผูประสานงานของแตละมหาวิทยาลัยดังนี้ 

มหาวิทยาลัย Florence Prof. Giacomo Pirazzoli, Faculty of Architecture 

มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารยชินศักดิ์  ตัณฑิกุล   

 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

5. การกําหนดอายุของขอตกลง  (Article 7) 

ขอตกลงนี้มีผลบังคับใชในทันทีที่มหาวิทยาลัย Florence และมหาวิทยาลัยศิลปากรให

ความเห็นชอบ การตออายุขอตกลงจะกระทํากันเปนรายปโดยอัตโนมัติเปนระยะเวลา 5 ป เวนแตฝายใดฝาย

หนึ่งจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งจะตองบอกลวงหนาเปนเวลาอยางนอย 6 เดือน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัย Florence ออกไปอีก 5 ปตั้งแตป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2555 ตามที่

มหาวิทยาลัย Florence เสนอ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.16  คณะเภสชัศาสตรขออนุมตัยืิมเงินคงคลังมหาวิทยาลัยศิลปากร 

                         
สรุปเรื่อง 

ตามที ่คณะเภสัชศาสตรได ดํา เน ินการกอสรางอาคารนําร องศูนยภ ูม ิป ญญาทาง              

เภสัชศาสตรและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตรและสุขภาพซึ ่งจะดําเนินการแลวเสร็จประมาณเดือน

กุมภาพันธ 2551 นั้น เนื่องจากในการกอสรางจําเปนตองมีงานไฟฟาแรงต่ํา-งานไฟฟาแรงสูง เพื่อที่

นํามาใชตอเชื่อมกับอาคารนํารองศูนยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตรและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตรและ

สุขภาพจึงจะสามารถใชงานได อีกทั้งหมอแปลงไฟฟาเดิมของคณะเภสัชศาสตรไมสามารถรองรับกําลัง

ไฟของอาคารใหมได เนื่องจากมีเหตุผิดพลาดของมหาวิทยาลัยที่ทําใหการดําเนินการกอสรางดังกลาว

ลาชา ไป  1  ปงบประมาณ  เปน เหตุกระทบตอการจัดทําแผนงบประมาณเสนอขอร ับจัดสรรจาก

งบประมาณแผนดิน ในขณะที่ตองมีการเชื่อมตองานระบบไฟฟาที่สอดคลองกับการตรวจสอบและการ

ใชสอยอาคารนํารองศูนยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตรและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตรและสุขภาพ 

ในการนี้คณะเภสัชศาสตรประสงคขอยืมเงินคงคลังมหาวิทยาลัยจํานวน 14,000,000 บาท   

(สิบส่ีลานบาทถวน) ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตรจะดําเนินการจายคืนใหกับมหาวิทยาลัยภายใน 5 ป ทุกเดือน

กรกฎาคม ตั้งแตปงบประมาณ 2552 เปนตนไป เฉลี่ยปละประมาณ 2,800,000 บาท (สองลานแปดแสนบาทถวน) 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากรณีคณะเภสัชศาสตร     

ขอยืมเงินคงคลังมหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน 14,000,000 บาท (สิบส่ีลานบาทถวน) ตอไป 

 

 
ปดประชุมเวลา 12.40 น. 
 

 

 

        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

              ผูจดรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 

ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 

 


