
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                             ครั้งที่  22/2550 

         วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2550 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

 
ผูมาประชุม 

1. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร  รักษาราชการแทนอธิการบด ี   ประธานที่ประชุม 

2. รศ.ดร.เกษร  จนัทรศิริ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

      และปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย           

3. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

        และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี 

4. รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

      และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

5. ผศ.ถนอมจิตร  ชุมวงศ  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

       รักษาราชการแทนคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

6. รศ.ชินศักดิ์  ตณัฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

7. อ.ดร.สมบัติ  มัง่มีสุขศิริ  รองคณบดีฝายบริหาร 

        รักษาราชการแทนคณบดีคณะโบราณคด ี

8. ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                 คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

9. ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ คณบดีคณะอักษรศาสตร 

10. ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

11. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

12. รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

13. รศ.ดร.ศิริชัย  ชนิะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

14. อ.ดร.วชัรี  เชาวดํารงค  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

      รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

15. อ.ดร.วรพจน   ชอบธรรม  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายวิชาการ              

       รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

16. อ.ปญจพล   เหลาพูนพัฒน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

       แทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ

17. ผศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป 

18. รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา   แทนประธานสภาคณาจารย         
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ผูไมมาประชมุ 
1. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไปราชการตางประเทศ 

   และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร 

2. ผศ.ญาณวิทย  กุญแจทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวฒันธรรม ติดราชการ 

3. อ.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะดุริยางคศาสตร  ไปราชการตางประเทศ 

  และรักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายวางแผนและวจิัย 

4. ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ติดราชการ  

   และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  

    พระราชวังสนามจันทร 

5. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ไปราชการตางประเทศ 

    ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

6. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดราชการ 

    และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 

7. อ.ปญญา  วจินิธนสาร คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ 

8. รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ คณบดีคณะโบราณคดี ติดราชการ 

9. รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิตชิัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร ติดราชการ 

10. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร ติดราชการ 

11. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

12. ผศ.วันชัย  ลีลากววีงศ ประธานสภาคณาจารย ติดราชการ 
 
เปดประชุมเวลา 10.25 น.                         

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 21/2550                   

เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2550 
      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 21/2550 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2550 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 1.2  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 21/2550                   
เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2550 (วาระลับ) 

      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 21/2550 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2550 (วาระลับ) 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุม (วาระลับ) โดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจงเพือ่ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้ 

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา            

ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2549 ในรายวิชา 802 103 ทัศนศิลป 2 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจาก

มีขอผิดพลาดในการตัดเกรดคะแนน  โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร                    

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 

2. วิทยาลัยนานาชาติประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย                

ปการศึกษา 2549 ในรายวิชาตอไปน้ี 

- รายวิชา 900 113 Computer Software in Business ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

- รายวิชา 901 317 Internship in Food and Beverage Management ของนักศึกษา

จํานวน 2 ราย 

- รายวิชา 912 318 Internship in Room Division Operation ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 

- รายวิชา 913 211 2 D Animation ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

- รายวิชา 913 202 Visual Communication Design II ของนักศึกษาจํานวน 15 ราย 

- รายวิชา 913 322 Multimedia III ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ คร้ังที่ 

8/2550 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550 

ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.2 ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
       
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ที่ นร 0503/ว (ล) 18175 ลงวันที่ 9 

ตุลาคม 2550 แจงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติองคการ

มหาชนและสวนที่เกี่ยวของกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 วาการดําเนินงานขององคการมหาชนและกองทุน        

และเงินทุนหมุนเวียนบางแหงมีแนวทางการดําเนินงานคลายคลึงกับสวนราชการแตมีคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร

และการดําเนินงานในอัตราที่สูงและมีลักษณะไมประหยัด รัฐบาลควรพิจารณาทบทวนภารกิจ ผลการดําเนินงาน 

โครงสรางองคกร และคาใชจายตาง ๆ ขององคกร รวมทั้งอาจพิจารณายุบเลิกหนวยงานซึ่งมีผลการดําเนินงานที่

ไมคุมคากับการลงทุนและไมเกิดประโยชนคุมคาอยางแทจริงลง ควรกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานตาม

ภารกิจใหชัดเจน โดยปรับปรุงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของและจําเปนตองมีการประเมินประสิทธิภาพใน         

การดําเนินงานขององคกรและประสิทธิผลจากการบริหารจัดการของบุคลากรในองคกรเพื่อประกอบการพัฒนา

และแกไขปรับปรุงการบริหารจัดการหรือพิจารณายุบเลิกหนวยงานดังกลาวอยางจริงจัง ซึ่งหนวยงานสามารถ

ดาวนโหลดหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฉบับดังกลาวไดที่ www.mua.go.th/~budget หัวขอ “ขอสังเกต

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2551 ในสวนขององคการมหาชน” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2.3 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
   
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความ

เห็นชอบการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม  โดยใหกองบริการการศึกษาจัดทําคําส่ังรายชื่อ

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น  
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บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงานใหทราบวาในชวงระหวางเดือนกันยายน 2550 -          

เดือนตุลาคม 2550 กองบริการการศึกษาไดจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร ตามคําส่ังที่ 1766/2550 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2550) บัณฑิตวิทยาลัย ตามคําส่ังที่ 1767/2550 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550 

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2551) คณะวิทยาศาสตร ตามคําส่ังที่ 1811/2550 ลงวันที่ 20 กันยายน 2550 

4. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ            

ของผูประกอบการ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) บัณฑิตวิทยาลัย ตามคําส่ังที่ 1963/2550 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2550 

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

ในสาขาวิชาคณิตศาสตร  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต  สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาสถิติ                   

คณะวิทยาศาสตร ตามคําส่ังที่ 1983/2550 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2550  

6. คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1984/2550 เร่ือง เปล่ียนแปลงอนุกรรมการในคําส่ัง

มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1766/2550 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550 ในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) คณะวิทยาศาสตร ลําดับที่ 4 จากอาจารย ดร.นภวรรณ 

รัตสุข เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวัฒนธรรม  

ฉบับป พ.ศ. 2550 (โครงการพิเศษ) 
   

สรุปเรื่อง 
คณะโบราณคดีประสงคขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ

จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ. 2550 ในลักษณะโครงการพิเศษ กําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน            

ปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยรับจํานวนนักศึกษาปละ 20 คน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
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คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะโบราณคดี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 และที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะโบราณคดี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการเปดสอนหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ. 2550 ในลักษณะ

โครงการพิเศษ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  

 ทั้งนี้ ที่ประชุมไดตั้งขอสังเกตและมีขอเสนอแนะใหคณะโบราณคดีพิจารณาดังนี้ 

- พิจารณาปรับในรายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการรายรับ-รายจาย  และผลกําไร

สุทธิแผน ก (2) โดยเฉพาะในขอ 3 คาตรวจการคนควาอิสระในอัตราคนละ 2,900 บาท ควรจะเปนคา

ตรวจว ิทยานิพนธ หร ือ ไม  และควรระบ ุรายละ เอ ียดอ ัตราค าธรรมเน ียมพิเศษพร อม เง ินจ ัดสรร              

ใหมหาวิทยาลัยจากคาธรรมเนียมพิเศษไวดวย  

- สําหรับในสวนของหนาปกเห็นชอบใหปรับเปนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในลักษณะโครงการพิเศษ  เนื่องจากหลักสูตรนี้ไดผานการ

พิจารณาจากที ่ประชุมคณบดี ครั ้งที ่ 13/2550 เมื ่อวันอังคารที ่ 3 กรกฎาคม  2550 และที ่ประชุม          

สภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่ 5/2550 เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน  2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว         

แตใหจัดทําบันทึกขอความเสนอขออนุมัติเปดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ 

- เสนอใหคณะโบราณคดีพิจารณาทาบทามกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาดังกลาวใหมาเปนที่ปรึกษาหรืออาจารยพิเศษ

ในหลักสูตรดังกลาว  

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากร วาดวยกองทุน “คุณพอจรงค รืน่ใจด”ี         

พ.ศ. 2550 
   

สรุปเรื่อง 
ดวยนางสาวอําภา ร่ืนใจดี ประสงคจะบริจาคเงินจํานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) 

ใหกับคณะมัณฑนศิลป เพื่อนําดอกผลของเงินตนที่บ ริจาคมาจัดสรรเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษา               

คณะมัณฑนศิลปจํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 

ในการนี้คณะมัณฑนศิลปจึงขอจัดตั้งกองทุนการศึกษา “คุณพอจรงค ร่ืนใจดี” ตามเจตนารมณ

และเพื่อเปนเกียรติแกผูบริจาคเงิน ซึ่งไดผานการพิจารณาจากงานวินัยและนิติการแลว ตามรายละเอียด                 

ในเอกสาร (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุน “คุณพอจรงค ร่ืนใจดี” พ.ศ. 2550 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย

กองทุน “คุณพอจรงค ร่ืนใจดี” พ.ศ. 2550 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                     

ฉบับป พ.ศ. 2542 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคปรับปรุงหลักสูตร                  

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2542 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย         

ปการศึกษา 2550 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาใหมในกลุมวิชาเลือกของหมวดวิชา

เฉพาะเพิ่มจํานวน 5 รายวิชาดังนี้ 

- รายวิชา 612 201  ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอาหาร 1   3(3-0-6)  

- รายวิชา 612 202  ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอาหาร 2   3(3-0-6)  

- รายวิชา 612 230  พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร    3(3-0-6)  

- รายวิชา 612 302  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในเทคโนโลยีอาหาร 3(2-2-5)  

- รายวิชา 612 391  ระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีอาหาร 1(1-0-2)  

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 

2550 แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ. 2542 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ดังนั้น  จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่ งได รับมอบอํานาจจาก                    

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4 การปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                                     

สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2545 
   

สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                    

สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2545 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2550 เปนตนไป 

สาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาเลือกเพิ่ม 2 รายวิชาในสายวิชาแนวความคิดในการออกแบบและ

สายวิชาอนุรักษพลังงานในอาคาร 2 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาวิจัยและกลุมวิชาออกแบบดังนี้  
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- รายวิชา 261 431  สถาปตยนวัตกรรม 1   3(3-0-6)  

- รายวิชา 261 432   สถาปตยนวัตกรรม 2   3(1-4-4)  

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 6 

กันยายน 2550 แลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2545 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสราง

หลักสูตร ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก                

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.5            หอศิลปขอเปลีย่นแปลงรายการครุภัณฑประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
    
สรุปเรื่อง 

ตามที่หอศิลปได รับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปน                

คาครุภัณฑจํานวน 21 รายการ เปนเงินจํานวน 4,577,800 บาท (ส่ีลานหาแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาท

ถวน) ตามเอกสารงบประมาณ นั้น ในการนี้หอศิลปมีความประสงคเปล่ียนแปลงรายการครุภัณฑจํานวน 10 

รายการ และขอแกไขชื่อรายการครุภัณฑจํานวน 1 รายการ โดยอยูภายในวงเงินงบประมาณเทาเดิมดังนี้ 

1. จาก โครงสรางพื้นยกระดับจํานวน 1 ชุด เปน เกาอี้จํานวน 100 ตัว ราคาตอหนวย  3,500 

บาท (สามพันหารอยบาทถวน) 

2. จาก โตะทํางานระดับ 3-6 จํานวน 5 ชุด เปน โตะทํางานพรอมเกาอี้จํานวน 5 ชุด ราคาตอ

หนวย 5,500 บาท (หาพันหารอยบาทถวน) 

3. จาก โตะทํางานระดับ 7-9 จํานวน 3 ชุด เปน ชุดโตะทํางานพรอมเกาอี้จํานวน 3 ชุด ราคา

ตอหนวย 9,500 (เกาพันหารอยบาทถวน) 

4. จาก โตะทํางานพรอมเกาอี้จํานวน 8 ชุด เปน ชุดโตะทํางานพรอมโตะคอมพิวเตอรและ

เกาอี้จํานวน 8 ชุด ราคาตอหนวย 15,000 (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) 

5. จาก บอรดสําหรับติดตั้งผลงานศิลปกรรมจํานวน 60 บอรด เปน บอรดสําหรับติดตั้งผลงาน

ศิลปกรรม ขนาด 120x240x60 ซม. จํานวน 50 บอรด ราคาตอหนวย 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดรอยบาทถวน) 

6. จาก บอรดสําหรับติดตั้งผลงานศิลปกรรม ขนาด 120x240x40 ซม เปน บอรดสําหรับติดตั้ง

ผลงานศิลปกรรม ขนาด 120x240x60 ซม. จํานวน 160 บอรด ราคาตอหนวย 6,250 บาท (หกพันสองรอย                

หาสิบบาทถวน) 
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7. จาก มานั่งยาวขนาด 4 ที่นั่งจํานวน 30 ตัว เปนดังนี้ 

- มานั่งยาวขนาด 4 ที่นั่ง ขนาดไมนอยกวา 45x180x44 ซม. จํานวน 17 ตัว ราคา        

ตอหนวย 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)  

- มานั่งยาวขนาด 2 ที่นั่ง ขนาดไมนอยกวา 45x90x44 ซม. จํานวน 10 ตัว ราคาตอหนวย 

6,500 บาท (หกพันหารอยบาทถวน)  

- มานั่งยาวขนาด 1 ที่นั่ง ขนาดไมนอยกวา 45x90x44 ซม. จํานวน 8 ตัว ราคาตอหนวย 

4,000 บาท (ส่ีพันบาทถวน) 

8. จาก ลําโพงหนาเวทีจํานวน 2 ตู เปน โตะปฏิบัติการขนาดไมนอยกวา 80x120x75 ซม. 

จํานวน 18 ตัว ราคาตอหนวย 7,300 บาท (เจ็ดพันสามรอยบาทถวน) 

9. จาก อุปกรณสําหรับยกพื้นเวทีขนาด 180x300 ซม. จํานวน 2 ชุด เปน พื้นเวทีขนาดไมนอย

กวา 150x300x20 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคาตอหนวย 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 

10. จาก อุปกรณสําหรับยกพื้นเวทีขนาด 180x300 ซม.จํานวน 2 ชุด เปน พื้นเวทีขนาดไมนอย

กวา 150x300x20 ซม. จํานวน 2 ชุด ราคาตอหนวย 11,250 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอยหาสิบบาทถวน) 

11. ขอแกไขชื่อรายการครุภัณฑจํานวน 1 รายการ คือ จาก ชุดโตะ-เกาอี้รับแขกขนาด 8-10         

ที่นั่งจํานวน 2 ชุด เปน ชุดโตะ-เกาอี้รับแขกจํานวน 2 ชุด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 

1. เนื่องจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 16/2550 เมื ่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2550 ไดรับ

ทราบแผนการดําเนินงานดานครุภัณฑประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม

เรงรัดการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 เห็นชอบให

กําหนดแผนการดําเนินงานดานครุภัณฑประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในกรณีที่คณะวิชา/หนวยงาน

ประสงคเปลี ่ยนแปลงรายการคร ุภ ัณฑที ่อยู ในอํานาจของมหาว ิทยาล ัยใหดํา เน ินการขออนุม ัต ิต อ

มหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 หลังจากนั้นจะนําเสนอที่ประชุมคณบดีอนุมัติเปน

กรณีไป  

เพื่อใหดําเนินงานเปนไปดวยความรวดเร็วสามารถกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จโดยเร็วได                    

จึงเห็นสมควรปรับแผนการดําเนินงานใหม โดยหากคณะวิชา/หนวยงานประสงคเปลี่ยนแปลงรายการ

ครุภัณฑซึ่งลวงเลยเวลาที่กําหนดไวตามแผนใหนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง

รายการครุภัณฑและแจงใหที่ประชุมคณบดีทราบตอไป 

2. พิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี ่ยนแปลงรายการครุภัณฑประจําปงบประมาณ           

พ.ศ. 2551 ทั้ง 11 รายการตามที่หอศิลปเสนอ 

 



 10 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 

ก. ตามประเด็นขอ 1 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการติดตามเรงรัดการ

ดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณ ครั้งที ่ 5/2550 เมื ่อวันที ่ 14 สิงหาคม 2550 เสนอ โดยหาก          

คณะวิชา/หนวยงานประสงคเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑซึ่งลวงเลยเวลาที่กําหนดไวตามแผนใหนําเสนอ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงรายการครุภัณฑและแจงใหที่ประชุมคณบดีทราบตอไป 

ข. ตามประเด็นขอ 2 ที่ประชุมใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้ง 11 รายการตามที่หอศิลปเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.6 การคัดเลอืกบุคคล หนวยงานและโครงการดีเดนของชาต ิ                              

ประจําปพุทธศักราช 2551 
 
สรุปเรื่อง 

 ดวยคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ โดยสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะดําเนินการ

คัดเลือกบุคคล หนวยงานและโครงการดีเดนของชาติ ประจําปพุทธศักราช 2551 เพื่อเขารับพระราชทานรางวัล

จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทั้งนี้ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ สรางขวัญและกําลังใจแก    

ผูไดรับรางวัล ตลอดจนเพื่อเปนการกระตุนใหประชาชนและหนวยงานอื่น ๆ ยึดถือปฏิบัติเปนแบบอยางใน         

การประพฤติปฏิบัติและสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป 

เพื ่อใหการดําเนินการคัดเลือกบุคคล หนวยงานและโครงการดีเดนของชาติ ประจําป

พุทธศักราช 2551 เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงขอความรวมมือ

พิจารณาผลงานของบุคคล หนวยงาน หรือโครงการในสังกัดที่เห็นวามีผลงานดีเดนเปนประโยชนตอสังคม

และประเทศ รวมทั ้งกลั ่นกรองและสงแบบเสนอผลงานไปยังสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันที่ 31 มกราคม 2551 เพื่อคณะอนุกรรมการคัดเลือก

และเผยแพรผลงานดีเดนของชาติพิจารณาดําเนินการตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคณะวิชา/หนวยงานที่ประสงคจะเสนอการคัดเลือกบุคคล 

หนวยงานและโครงการดีเดนของชาติ ประจําปพุทธศักราช 2551 ขอใหนําเสนอผลงานพรอมกรอกขอมูล

รายละเอียดตามแบบเสนอผลงานและสงแบบเสนอผลงานมายังมหาวิทยาลัยพิจารณาภายในวันที่ 15 ธันวาคม 

2550 แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งกอนนําเสนอไปยังสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันที่ 31 มกราคม 2551  
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ระเบียบวาระที่ 4.7 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

                         
สรุปเรื่อง 

 ตามที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพไดรับจัดสรรงบงบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ. 2551 เลขที่ 674 งวดที่ 1 ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2550 แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและ         

การเรียนรูตลอดชีวิต งานผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร หมวดคาครุภัณฑเปนเงินจํานวน 4,671,600 บาท             

(ส่ีลานหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) นั้น ในการนี้คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ          

มีความประสงคขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการครุภัณฑจํานวน 1 รายการ ภายในวงเงินงบประมาณเทาเดิมเพื่อ

เปนประโยชนและตรงตอความตองการของการเรียนการสอนและกิจกรรมของคณะจิตรกรรมประติมากรรม          

และภาพพิมพดังนี้ 

จาก เครื่องขยายรูปขาว ดํา พรอมอุปกรณ เปน ชุดไฟสตูดิโอจํานวน 1 ชุด เปนเงิน 200,000 

บาท (สองแสนบาทถวน)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ตามที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพเสนอ 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพเสนอ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพหารือกับกองคลัง

เกี่ยวกับการกําหนด/การระบุรายละเอียดรายการครุภัณฑชุดไฟสตูดิโอจํานวน 1 ชุด กอนการดําเนินการจัดซื้อ

ครุภัณฑชุดไฟสตูดิโอจํานวน 1 ชุดอีกครั้ง โดยใหคํานึงถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวย 
 
ระเบียบวาระที่ 4.8 คณะโบราณคดีขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑประจําปงบประมาณ             

พ.ศ. 2551 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่คณะโบราณคดีไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551        

เปนคาครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรและครุภัณฑอื่น ๆ ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท

จํานวน 5 รายการ เปนเงินจํานวน 1,230,100 บาท (หนึ่งลานสองแสนสามหมื่นหนึ่งรอยบาทถวน) ดังนี้ 

1. จอรับภาพแอลซีดีขนาด 17 นิ้ว จํานวน 49 จอ เปนเงิน  382,200 บาท (สามแสนแปดหมื่น

สองพันสองรอยบาทถวน) 

2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาดไมนอยกวา 2,500 ANSI Lumens จํานวน 5 เครื่อง 

เปนเงิน 730,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถวน) 
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3. เครื่องทาบบัตรหรือกดรหัสบัตร จํานวน 5 เครื่อง เปนเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นหาพัน

บาทถวน) 

4. เครื่องบันทึกภาพดิจิตอล 8 ชอง จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 28,500 บาท (สองหมื่นแปดพัน

หารอยบาทถวน) 

5. จอรับภาพแบบมือดึงขนาด 100 นิ้ว จํานวน 3 จอ เปนเงิน  14,400 บาท (หนึ่งหมื่นส่ีพันส่ี

รอยบาทถวน) 

 แตเนื ่องจากครุภัณฑที ่ไดรับบางรายการไมสามารถใชงานอยางสมบูรณเพราะขาด

อุปกรณประกอบ ดังนั้นเพื่อใหครุภัณฑใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะโบราณคดีจึงขอเปลี่ยนแปลง

ครุภัณฑดังกลาวขางตนเปนชุดนําเสนอเพื่อการเรียนการสอน 1 ชุดเปนเงิน 754,350 (เจ็ดแสนหาหมื่นสี่พันสาม

รอยหาสิบบาทถวน) และชุดรักษาความปลอดภัย 1 ชุดเปนเงิน 475,750 (ส่ีแสนเจ็ดหมื่นหาพันเจ็ดรอยหาสิบ

บาทถวน) ซึ่งไมเกินวงเงินงบประมาณเดิม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551         

ตามที่คณะโบราณคดีเสนอ 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่คณะโบราณคดีเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.9 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา             

ฉบับป พ.ศ. 2535 
 
 สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา               

จุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2535 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2550 เปนตนไป สาระในการ

ปรับปรุงแกไขคือ ขอเพิ่มหนวยกิตรายวิชาเลือกทางพฤกษศาสตรจํานวน 1 รายวิชา คือรายวิชา 512 534 

เทคโนโลยีทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จาก 2(2-0-4) เพิ่มเปน 3(3-0-6) รายวิชา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก           

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2535 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร ดังนั้น 

จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัย

เพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.10  การปรบัปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจลุชีววิทยา                     

ฉบับป พ.ศ. 2544 
                         

สรุปเรื่อง  
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

ฉบับป พ.ศ. 2544 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2550 เปนตนไป สาระในการปรับปรุง

แกไขคือ  

- ขอเปดรายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือกทางจุลชีววิทยาประยุกต กลุม

วิชาประยุกตทางสิ่งแวดลอมในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาจํานวน 1 รายวิชา คือรายวิชา 

518 532 จุลชีววิทยาในการยอยสลายสารและการกําจัดสารพิษจากสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

- ขอเพิ่มรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา           

จุลชีววิทยา เพื่อเปนวิชาเลือกทางจุลชีววิทยาประยุกต กลุมวิชาประยุกตทางอุตสาหกรรมในหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาจํานวน 2 รายวิชาดังนี้ 

1). รายวิชา 518 530 เทคโนโลยีการหมัก   2(2-0-4) 

2). รายวิชา 518 531 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก  1(0-3-0) 

- ขอแกไขวิชาบังคับกอนในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับทางจุลชีววิทยาจํานวน 1 

รายวิชาคือรายวิชา 518 513 ชีวสนเทศศาสตร 2(1-3-2) เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาจุลชีววิทยา 

- ขอแกไขวิชาบังคับกอนในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือกทางจุลชีววิทยาประยุกต กลุม

วิชาประยุกตทางอาหารจํานวน 1 รายวิชาคือรายวิชา 518 511 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(3-0-6) เงื่อนไข : โดย

ความยินยอมของภาควิชาจุลชีววิทยา 

- ขอแกไขวิชาบังคับกอนและคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือกทาง              

จุลชีววิทยาประยุกต กลุมวิชาประยุกตทางอาหารจํานวน 1 รายวิชาคือรายวิชา 518 512 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา      

ทางอาหาร 1(0-3-0) เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาจุลชีววิทยา 

- ขอแกไขรายวิชาโดยตัดเงื่อนไขออกจากรายวิชาจํานวน 2 รายวิชาคือ  

1). รายวิชา 518 100 จุลชีววิทยาในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

2). รายวิชา 518 101 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด  2(1-2-3) 

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 

2550 แลว 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2544 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร ดังนั้น 

จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัย

เพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 5.1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบและพิจารณา 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบและพิจารณาในเรื่องดังตอไปน้ี 

1. เร่ือง การปรับแผนการดําเนินงาน/การบริหารการจัดการ/โครงสรางการแบงสวนราชการ

ของหอศิลป 

ประธานแจงวา จากการที่หอศิลปไดมีบันทึกถึงผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ         

การดําเนินงานเกี่ยวกับการนําผลงานศิลปกรรมแหงชาติ “รูปภิกษุสันดานกา” ไปจัดแสดงและเผยแพรออกสู

สาธารณชนในสวนภูมิภาควา หอศิลปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหอศิลป ครั้งที่ 4/2550 เมื่อ 

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2550 ไดพิจารณาดําเนินการดังนี้ 

1). จะไมนําผลงานจิตรกรรมชื่อ “หมา-นุษย” ไปจัดแสดงฯ ซึ่งหอศิลป มหาวิทยาลัย

ศิลปากรไดดําเนินการแจงไปยังศิลปนเจาของผลงานฯ ทราบแลว แตจะมีภาพผลงานที่พิมพดวยระบบ

คอมพิวเตอรขนาดเทาจริงนําไปดวยและจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการแสดงนิทรรศการในสวนภูมิภาคใน

การติดตั้งจัดแสดง 

2). ภาพผลงานประเภทจิตรกรรมรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

“ภิกษุสันดานกา” จัดแสดงตอไป โดยผันแปรไปตามสถานการณของสถานที่นั้น ๆ และจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ

ผูจัดการแสดงนิทรรศการฯ 

3). จะไมนําภาพจริง “ภิกษุสันดานกา” ไปจัดแสดงแตจะจัดพิมพในระบบคอมพิวเตอร

ขนาดเทาภาพจริงไปจัดแสดงฯ แทนและจัดพิมพคําบรรยายภาพใหทราบวาเปนภาพพิมพสําเนา (Copy) 

จึงเสนอที่ประชุมทราบ 

นอกจากนี้ประธานเห็นวา ในกรณีตอ ๆ ไปหากหอศิลปเห็นวาเรื่องใดเปนเรื่องละเอียดออน

อาจมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยโดยตรงและเห็นวามหาวิทยาลัยควรมีสวนชวยตัดสินใจขอใหหอศิลปนําเรื่อง

ดังกลาวเสนอมายังผูบริหารระดับสูงเพื่อพิจารณากอนที่จะตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ลงไปมากกวาที่จะเสนอ

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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ประกอบกับภาวะในปจจุบันหนวยงานราชการอื่น/หนวยงานภาคเอกชนอื่นมีความสนใจ

ทางดานศิลปะรวมสมัย/การจัดแสดงผลงานศิลปกรรมและประสงคที่จะจัดตั้งหนวยงานในลักษณะ/รูปแบบ

เชนเดียวกับหอศิลปของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้น หอศิลปของมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงควรมีพัฒนาการใน

การสรางจุดเดนเพื่อใหสาธารณชนตระหนักในความเปนเลิศดานศิลปะของมหาวิทยาลัย ประธานจึงเสนอ            

ที่ประชุมพิจารณาวา ถึงเวลาแลวหรือยังที่จะมีการปรับแผนการดําเนินงาน/การบริหารจัดการ/ปรับโครงสรางการ

แบงสวนราชการของหอศิลป (ใหม) ซึ่งตามภาระหนาที่ของหอศิลป (เดิม) มีดังนี้ 

- เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการสะสม  สงวนรักษาผลงานศิลปะ            

และศิลปกรรมรวมสมัยที่ทรงคุณคา  

- เปนหนวยสงเสริมและเผยแพรความรูความเขาใจในดานศิลปวัฒนธรรมและศิลปะ

รวมสมัย โดยการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมแบบถาวรและแบบหมุนเวียน ทั้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค ตลอดจนประสานงานและรวมมือกับภาคเอกชนและ

สถาบันศิลปะตาง  ๆ  ในการจัดประกวดผลงานการแสดงผลงานและหรือ                   

การแลกเปลี่ยนผลงานทางศิลปะ 

- เปนหนวยงานสงเสริมและพัฒนาการวิจัยทางดานศิลปะ 

- เปนหนวยงานรวบรวมขอมูลทางวิชาการศิลปะ เพื่อการคนควาศึกษา แลกเปลี่ยน 

และใหบริการขอมูลทางวิชาการศิลปวัฒนธรรมและศิลปะรวมสมัยในทุกแขนงวิชา 

ซึ่งหอศิลปอาจมีขอจํากัดบางอยางในการบริหารจัดการ  เพื ่อใหการดําเนินการของ        

หอศิลปครอบคลุมภาระหนาที่ทุกขออยางมีประสิทธิภาพ  ประธานเสนอใหหอศิลปใชประโยชนจาก

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะพัฒนาขอมูลทางวิชาการศิลปะ/การใหบริการขอมูล 

ทางวิชาการศิลปวัฒนธรรมและศิลปะรวมสมัยในทุกแขนงวิชา/การสงเสริมและพัฒนาการวิจัยทางดานศิลปะใน

รูปแบบลักษณะเผยแพร/ประชาสัมพันธ/ส่ือสารขอมูลทางเว็บไซตมากยิ่งขึ ้นตลอดจนเอื ้ออํานวยความ

สะดวก/ใหความรวมมือกับคณะวิชา/หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรที่จะใหมีการปรับแผนการดําเนินงาน/การบริหาร          

การจัดการการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการรวมทั้งการวางแผนยุทธศาสตรของหอศิลป (ใหม) ดังนั้น           

จึงมีมติมอบหมายให ผูอํานวยการหอศิลป พิจารณาดําเนินการปรับแผนการดําเนินงาน/การบริหารจัดการ       

การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการรวมทั้งการวางแผนยุทธศาสตรของหอศิลป (ใหม) โดยใหคํานึงถึง

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นที่ประชุมไดตั้งขอสังเกตไวดวย 
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2. เร่ือง การเสนอวาระตอที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)  

ประธานไดเสนอที ่ประชุมวา  ในการประชุมครั้งตอไปของที่ประชุมอธิการบดีแหง

ประเทศไทย (ทปอ.) จะมีขึ้นในเดือนธันวาคม 2550 นั้น หากคณะวิชา/หนวยงานมีเร่ืองที่จะนําเสนอตอที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ใหเสนอตอรองอธิการบดีฝายวิชาการโดยใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ

หารือกับประธานกอนเสนอวาระ 

ในการนี้คณบดีคณะอักษรศาสตร คณบดีคณะมัณฑนศิลปและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมี

ความเห็นรวมกันและไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาหากจะเสนอวาระในการประชุม ทปอ. เร่ือง ผลกระทบ         

ในการจัดการเรียนการสอน/การพัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 

“เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548” ในขอ 9 ซึ่งระบุจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยตองมี

อาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยเปน

อาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทํา

หนาที่เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเทานั้น ตลอดจนไดระบุคุณสมบัติของอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก วาตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณ           

ในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา สวนคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

(ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปน       

ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา นั้น 

เงื่อนไขดังกลาวมีผลกระทบตอการบริหารจัดการหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

เปนอยางมาก โดยเฉพาะใหสาขาภาษาตางประเทศ เชน ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน เปนตน ประกอบ

กับการไดรับการจัดสรรคืนอัตราผูเกษียณอายุราชการไดกรอบอัตรามานอยกวาอัตราที่เกษียณอายุราชการใน

แตละปทําใหมีผลกระทบตอคา FTES ในการขอกรอบอัตราทดแทนใหม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาควรมีการดําเนินการภายในมหาวิทยาลัยกอนเกี่ยวกับ

แนวทางการปรับตัวตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ โดยที่ประชุมไดมอบหมายใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

การศึกษาประชุมรวมกับคณะวิชาเพื่อพิจารณาและหาแนวทาง/วางมาตรการแกไขปญหาในเรื่องแผนอัตรากําลัง

ทดแทนดังกลาว รวมท้ังใหพิจารณาการเตรียมความพรอมในการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของ

คณาจารย/การสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารยหรือทุนฝกอบรมใหแกอาจารยเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติตามขอ 

9 ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548” การสนับสนุน           

การจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานใน

ตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการจัดสัมมนาในเรื่องดังกลาวตอไป 
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นอกจากนี ้ค ว ร เสนอแนวค ิดด วยว า  ในการที ่มหาว ิทยาล ัยศ ิลปากรจะ เป น

มหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย นั้น ควรจะมีทิศทางการเคลื่อนตัวอยางไร มีการจัดสรรงบประมาณในระดับ

ใดและอยางไร  รวมถึงโอกาส /ความเปนไปไดในการระดมทุนทั ้งภายนอกและภายในประเทศเพื ่อ

สนับสนุนการวิจัย 
 
 
ปดประชุมเวลา 12.20 น. 
 

 

        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

              ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 

ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 

 


