
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                             ครั้งที่  24/2550 

       วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2550 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

ผูมาประชุม 
1. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร  รักษาราชการแทนอธิการบด ี  ประธานที่ประชุม 

2. รศ.ดร.เกษร  จนัทรศิริ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

3. รศ.ชินศักดิ์  ตณัฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

4. รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

5. ผศ.นฤดี  กาญจนลักษณ  รองคณบดีฝายบริหาร 

        รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร 

6. รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร      

7. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

8. ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน  รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ 

        รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

9. อ.วันชัย  จันทรักษา   รองคณบดีฝายบริหาร 

        รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

        และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

10. รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

11. อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร  

12. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

13. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝายวิชาการ 

14. รศ.ดร.ศิริชัย  ชนิะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

15. อ.ดร.วรพจน   ชอบธรรม  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายวิชาการ              

        รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร             

16. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

17. ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   

18. อ.พรพิสุทธ ิ พลบุตร   รองผูอํานวยการหอศิลป วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร 

        รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป 

19. รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา   แทนประธานสภาคณาจารย                 
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ผูไมมาประชมุ 
1. อ.ปญญา  วจินิธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ 

2. ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                 คณบดีคณะมณัฑนศิลป    ติดราชการ 

3. ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ คณบดีคณะอักษรศาสตร    ไปราชการตางประเทศ 

4. รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิตชิัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร    ติดราชการ 

5. ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   ติดราชการ 

       และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปราชการตางประเทศ 

7. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ   ติดราชการ 

8. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร   ติดราชการ 

9. รศ.สน  สีมาตรงั   ผูอํานวยการหอศิลป    ติดราชการ 

10. ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ  ประธานสภาคณาจารย    ติดราชการ 
 
เปดประชุมเวลา 10.35 น.                         

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 23/2550                   

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 
      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 23/2550 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 23/2550                   

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 (วาระลับ) 
      

สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 23/2550 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 (วาระลับ) 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจงเพือ่ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้ 

1. คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2550 ในรายวิชา 467 342 Cultivation of Culture ของนักศึกษาจํานวน 6 ราย เนื่องจากอาจารยผูสอนได

ตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาอีกครั้งพบวา เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชประมวลผลขัดของทําใหคาระดับผล

การศึกษาของนักศึกษาผิดพลาด โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร

ในการประชุมครั้งที่ 21/2550 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 

2. คณะโบราณคดีประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 

ในรายวิชาตอไปน้ี 

- รายวิชา 310 221 Survey of Art History in East Asia ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย  

โดยไดเวียนขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 

- รายวิชา 320 261 Culture and Environment ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย โดยไดเวียน

ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 

3. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา           

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 ในรายวิชา 212 201 Sculpture V A ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย โดยได

เวียนขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพเมื่อวันที่ 21 

พฤศจิกายน 2550 

4. วิทยาลัยนานาชาติประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 

2549 ในรายวิชา 912 312 Alcohol of the World ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย โดยไดผานความเห็นชอบจาก    

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ คร้ังที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 

5. คณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2550 ในรายวิชาตอไปน้ี 

- รายวิชา 761 205 องคการและการจัดการ ของนักศึกษาจํานวน 4 ราย 

- รายวิชา 761 210 การจัดการทรัพยากรมนุษย ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

- รายวิชา 761 219 การจัดการดําเนินงาน ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 16/2550 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550  

- รายวิชา 765 204 เวชศาสตรการทองเที่ยวในเขตรอน ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย  

ซึ่งไดเวียนขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการ

จัดการ ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 
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6. คณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2550 ในรายวิชา 515 252 Elements of Insurance ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย โดยไดผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 

ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.2 สรุปผลการประชุมชี้แจงนโยบายความมั่นคงแหงชาติ                                   

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554 “รวมพลังไทย มิติใหมความมั่นคง” 
       
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไดจัดประชุมชี้แจงนโยบายความมั่นคงแหงชาติ       

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554  “รวมพลังไทย  มิติใหมความมั่นคง”  เมื่อวันศุกรที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ณ สโมสร

ทหารบก วิภาวดีรังสิต โดยมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหรักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงานเขารวม

ประชุม นั้น 

บัดนี้ รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงานไดสรุปผลการประชุมชี้แจงนโยบายความ

มั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554 “รวมพลังไทย มิติใหมความมั่นคง” ดังนี้ 

วัตถุประสงคของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเปนการแนะนํานโยบายความมั่นคงแหงชาติ           

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554 ฉบับใหมซึ่งเปนนโยบายที่ทุกภาคสวนของสังคมไดรวมกันจัดทําขึ้น โดยจะใชเปนกรอบ

ในการดําเนินงานรักษาความมั่นคงของชาติตอไป ในชวงระยะ 5 ป ระหวาง พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554 โดยมี

สาระสําคัญของการประชุมคือ 

1. คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 มีมติ รับทราบนโยบายความมั่นคงแหงชาติ    

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554 และมอบหมายใหสวนราชการ หนวยงาน และองคกรภาครัฐนําไปจัดทําแผนงาน/

โครงการ และงบประมาณรองรับ โดยใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเปนหนวยงานติดตาม ประเมินผล

การปฏิบัติตามนโยบายและรายงานใหสภาความมั่นคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรีทราบตอไป 

2. สรุปปาฐกถาพิเศษเรื่อง “รวมพลังไทย มิติใหมความมั่นคง” โดย ฯพณฯ ทานนายกรัฐมนตรี

พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

2.1 การรักษาความมั่นคงของชาติเปนความรับผิดชอบของคนไทยทุกภาคสวนในสังคม      

ที่ตองรวมมือชวยกันเพื่อรักษาชาติบานเมืองใหอยูรอดปลอดภัยและมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน 
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2.2 องคประกอบของมิติความมั่นคงแหงชาติ 4 ดาน ประกอบดวย 

(1) มิติดานการเมืองทั้งภายในและตางประเทศ ทุกภาคสวนของสังคมควรมีสวนรับรู 

และชวยปองกันแกไขปญหาการเมืองซึ่งเกี่ยวของกับเทคโนโลยีขอมูลขาวสารเปนสําคัญ 

(2) มิติดานเศรษฐกิจ มุงเนนเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจโดยยึดหลักปรัชญา 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนหลักในการดําเนินงาน   ทั้งนี้  ส่ิงที่จําเปนที่จะนําไปใชวิเคราะหหาแนวทาง คือ การมอง

ดวยเหตุผลและใชความรอบครอบ ความซื่อสัตยสุจริตในการบริหารงาน ซึ่งรัฐบาลไดใชยุทธศาสตร “อยูดีมีสุข” 

ในการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อวางรากฐานใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

(3)  มิติดานสังคมจิตวิทยา มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนั้น รัฐบาลจึงให

ความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักการ “คุณธรรมนําความรู” 

(4) มิติดานการปองกันประเทศ มุงดําเนินการยุติความขัดแขงและแกไขปญหา

ชายแดนภาคใต รวมทั้งการวางรากฐานสังคมใหม เพื่อเรียกความเชื่อมั่นใหกลับคืนมา ทั้งนี้ คนไทยทุกคนมี

หนาที่และมีสวนรวมในการปองกันประเทศ 

3 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554 

3.1 ใชกระบวนการมีสวนรวมกับหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งองคกร ภาครัฐ 

ภาควิชาการและผูทรงคุณวุฒิ ภาคการเมือง ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและภาคประชาชน  โดยให

ความสําคัญกับความมั่นคงของประชาชน ซึ่งถือเปนหัวใจหลักของมิติใหมความมั่นคงแหงชาติ 

3.2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554 ประกอบดวย 2 สวนดังนี้ 

(1)  นโยบายความมั่นคงเฉพาะหนา โดยมุงสรางความเชื่อมั่นกับสาธารณชนและ

ประชาคมระหวางประเทศ เกี่ยวกับสถานการณในระยะเปลี่ยนผานทางการเมือง พัฒนาการใชสันติวิธีเพื่อลด

ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตดวยความรวมมือของกลุมพลังวัฒนธรรม พรอมทั้งเสริมสรางการเตรียม

ความพรอมของสังคมในการเผชิญกับสถานการณการใชความรุนแรง 

(2)  นโยบายความมั่นคงแหงชาติ ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554) เนนการ

สรางจิตสํานึกใหมีความจงรักภักดีและพรอมปกปองสถาบันพระมหากษัตริยให เปนศูนยรวมจิตใจ                    

การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ และรากฐานประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในระดับชุมชน      

การเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ การจัดการปญหาภัยคุกคามขามชาติและการเตรียมความพรอม

แหงชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในมิติดานความมั่นคง การสรางดุลยภาพของการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและคุมครองสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพ การสรางสภาพแวดลอมดานความมั่นคงและความ

สันติสุขที่เกื้อหนุนการพัฒนาทุกดานใหดําเนินไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบานและ

ประชาคมโลก 

4 เปาหมายและการดําเนินงานของสํานักงานความมั่นคงแหงชาติ 

4.1 ใหทุกสวนราชการพิจารณานํานโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554 

ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในรูปของแผนงาน/โครงการเพื่อใหเกิดความมั่นคงของชาติ 
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4.2 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติจะเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการประชุมรวมกันอีก

ครั้งหนึ่งเพื่อแบงมอบนโยบายในสวนที่เกี่ยวของกับแตละหนวยงานตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารบันทึกที่ ศธ 0520.101.2/1489 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.3 รายงานการประชุมสภาคณาจารยสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2550                                     

เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2550 
      
สรุปเรื่อง 

ดวยสภาคณาจารยไดนําสงรายงานการประชุมสภาคณาจารยสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2550       

เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2550 ซึ่งที่ประชุมสภาคณาจารยไดรับรองแลว ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.4 ผลการปฏิบัตติามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่6/2550 
       
สรุปเรื่อง 

ดวยงานการประชุมไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2550         

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2550 เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม          

สภามหาวิทยาลัย แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2551      

วันพุธที่ 9 มกราคม 2551 ตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบแลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 ขออนุมัติปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ี
ประธานขอถอนเรื่อง 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 ขออนุมัติโครงการกอสรางหอพักหลังที่ 5 ของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ี

ประธานขอถอนเรื่อง 
 
ระเบียบวาระที่ 4.3  การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเอเชียศึกษา                   

ฉบับป พ.ศ. 2547 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา 

ฉบับป พ.ศ. 2547 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไข

คือ ขอเพิ่มคําอธิบายรายวิชาโดยระบุคําวา “มีการศึกษานอกสถานที่” จํานวน 2 รายวิชาดังนี้ 

- รายวิชา 450 388  นิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการทองเที่ยว  3(3-0-6)  

- รายวิชา 450 389 ธุรกิจการโรงแรมเพื่อการทองเที่ยว   3(3-0-6)  

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2550 แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2547 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร ดังนั้น 

จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัย

เพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                                

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2550) 
   

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน            
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ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550            

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยอีาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.5           หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต                                

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2550) 
    
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะโบราณคดีไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต                    

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป          

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษา

สันสกฤต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเขมรศึกษา                                 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2550) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะโบราณคดีได เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเขมรศึกษา                    

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป          

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเขมร

ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอ            

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.7 คณะเภสชัศาสตรขอปรบัเปล่ียนชื่อหนวยงานในกํากับและขออนุมตัิยืมเงิน

มหาวิทยาลัย 
                         

สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะเภสัชศาสตรไดมีบันทึกที่ ศธ 0520.205/02094 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 แจงวา 

อนุสนธิจากมหาวิทยาลัยศิลปากรไดเห็นชอบใหคณะเภสัชศาสตรดําเนินการจัดตั้ง “สถาบันหมวกนิรภัย” ขึ้นเปน

หนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร โดยมีวัตถุประสงคกําหนดเฉพาะ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

งบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2548 รวมวงเงินงบประมาณ 38 ลานบาท ซึ่งโครงการ 

“สถาบันหมวกนิรภัย” ดังกลาวไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา        

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จเปนองคประธานเปดอาคารฯ ดังกลาว เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2547 

โดย ”สถาบันหมวกนิรภัย” ไดดําเนินงานผลสําเร็จระดับหนึ่งจนเปนที่ประจักษตอสาธารณะและไดรับรางวัล     

เชิดชูเกียรติจากทั้งภายในประเทศและในระดับสากล นั้น 

เพื่อให “สถาบันหมวกนิรภัย” สามารถดําเนินกิจกรรมและธุรกรรมไดตามวัตถุประสงคที่

กําหนดไวและสามารถขยายขอบขายออกไปใหครอบคลุมไดกวางไกลมากขึ้นพรอมกับเอื้อใหเกิดความรวมมือ

เชิงบูรณาการระหวางคณะวิชา/หนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอคณะวิชา/หนวยงานของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรเอง ดังนั้น คณะเภสัชศาสตรจึงประสงคขอเปลี่ยนชื่อหนวยงานดังกลาวจาก “สถาบันหมวกนิรภัย” เปน                  

“สถาบันตรวจสอบ ประกันคุณภาพและออกแบบหมวกนิรภัย” หรือ “สถานปฏิบัติการกลางการตรวจสอบ 

ประกันคุณภาพและออกแบบหมวกนิรภัย” โดยใหมีสถานภาพเทียบเทา “ภาควิชา” และเปนหนวยงานในกํากับ

ของคณะเภสัชศาสตร  

เนื่องจากหนวยงาน “สถาบันหมวกนิรภัย” หรือ “สถาบันตรวจสอบ ประกันคุณภาพและ

ออกแบบหมวกนิรภัย” หรือ “สถานปฏิบัติการกลางการตรวจสอบ ประกันคุณภาพและออกแบบหมวกนิรภัย”เปน

เพียงหนวยงานเดียวของรัฐที่มีศักยภาพในการทดสอบ ตรวจสอบและประกันคุณภาพของหมวกนิรภัยไดตาม

เกณฑมาตรฐานที่กําหนดโดยกลุมประเทศสหภายยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุน ฯลฯ นอกจากนี้ 

สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกําลังจะประกาศใหมีการปรับปรุงเกณฑการรับรองประสิทธิภาพของหมวก

นิรภัยที่ผลิตและหรือที่จําหนายในประเทศไทย ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ DOS, JIS และหรือ ECE 

2205 ดวยเหตุผลดังกลาวคณะเภสัชศาสตรจึงมีความจําเปนตองขอยืมเงินมหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน 

7,000,000 (เจ็ดลานบาทถวน)  สําหรับปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ – ครุภัณฑอีกจํานวนหนึ่งเพื่อใหหนวยงาน

ดังกลาวนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นในการดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการคุมครองผูขับขี่ยวดยานพาหนะ
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จักรยานยนตและผูโดยสารเปนสําคัญ โดยเปนการลดทอนการสูญเสียทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยและ

ลดทอนงบประมาณดานการดูแลสุขภาพ – การสาธารณสุขภายหลังการเกิดอุบัติภัยดวย 

อนึ่ง คณะเภสัชศาสตรเขาใจในความจําเปนบางประการของมหาวิทยาลัยศิลปากรเชนกัน 

ดังนั้น เมื่อคณะเภสัชศาสตรดําเนินการคืนเงินยืมที่เปนเงินตนจํานวน 7,000,000 (เจ็ดลานบาทถวน) ภายในป 

พ.ศ. 2556  เปนอยางชาแลว คณะเภสัชศาสตรยินดีเพิ่มจํานวนเงินยืมประกอบดวยดอกผลอีกจํานวนหนึ่งโดย

เหมาะสมและเทาที่ศักยภาพของคณะเภสัชศาสตรจักเอื้อให 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวาในหลักการที่ประชุมใหความเห็นชอบแตยังขาดขอมูล

รายละเอียดในสวนของบัญชีกระแสเงินสด (Cash Flow) และรายละเอียดในเรื่องการกําหนดระยะเวลาในการสง

ใชเงินยืมมหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน 7,000,000 (เจ็ดลานบาทถวน) จึงมีมติใหคณะเภสัชศาสตรดําเนินการ

จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมแลวใหนําเสนอที่ประชุมพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
ระเบียบวาระที่ 4.8 คณะโบราณคดีขออนุมัติโครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โดยวิธีรับตรง 

ประจําปการศึกษา 2551 จํานวน 2 โครงการ 
 
สรุปเรื่อง 

 ดวยคณะโบราณคดีมีความประสงคจะคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธี      

รับตรง ประจําปการศึกษา 2551 จํานวน 2 โครงการคือ 

1. โครงการ “การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 

2551” 

2. โครงการ “การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธี รับตรง โครงการ              

ผูมีความสามารถพิเศษดานวัฒนธรรมทองถิ่น ดนตรีไทยและขับรองเพลงไทยเดิม ประจําปการศึกษา 2551” 

เพื่อจักไดสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความสนใจและตั้งใจจริงเขาศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ตาม

วัตถุประสงคและปรัชญาในการผลิตบัณฑิตของคณะโบราณคดีและเปนการเพิ่มชองทางและเปดโอกาส          

ในการเขารับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี 

ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารโครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 

2551  

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โดยวิธีรับตรง 

ประจําปการศึกษา 2551 จํานวน 2 โครงการตามที่คณะโบราณคดีเสนอ  
 
ระเบียบวาระที่ 4.9 คณะเภสชัศาสตรขอยกเวนคาลงทะเบียนของนางสาวภรณทิพย จนัทรหอม            

รหัสประจําตวั 08500101 และขอใหพิจารณาความชวยเหลือเพิ่มเติม 
 
 สรุปเรื่อง 

 ตามที่บิดาของนางสาวภรณทิพย จันทรหอม รหัสประจําตัว 08500101 นักศึกษาชั้นปที่ 1 

คณะเภสัชศาสตร ประสบอุบัติเหตุทางรถยนตเสียชีวิต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2550 และนักศึกษายื่นคํารองขอรับ

ความชวยเหลือจากมหาวิทยาลัย นั้น คณะเภสัชศาสตรไดพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหสอดคลองกับปณิธานของ

คณะวิชาในการใหโอกาสบุคคลและการพัฒนาเสริมสรางทรัพยากรบุคคลใหแกประเทศชาติ คณะเภสัชศาสตร

จึงพิจารณาใหความชวยเหลือนางสาวภรณทิพย จันทรหอม รหัสประจําตัว 08500101 โดยการยกเวน

คาลงทะเบียนเรียนตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา

ยกเวนคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ    ที่ประชุมพิจาณาแลว มีมติเห็นชอบใหยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชา

และหนวยงานอื่นในรายการตอไปน้ีแกนางสาวภรณทิพย จันทรหอม รหัสประจําตัว 08500101เพื่อเปน         

การชวยเหลือนักศึกษา 

- คาบํารุงหองสมุด 

- คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา 

- คาบํารุงมหาวทิยาลัย 

- คาบํารุงการใหบริการคอมพวิเตอร 

- คาหนวยกิตรายวิชา 

- คาธรรมเนียมพิเศษ 

สําหรับคาบริการสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาเปนการคุมครองเพื่อประโยชนของ

นักศึกษาที่ประชุมเห็นชอบใหเบิกจากงบประมาณในสวนของกองกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย 

ปการศึกษา 2550 เปนตนไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.10  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรวาดวยคาใชจายการบริหารและการ
จัดการหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาในลกัษณะโครงการพิเศษ  (ฉบบัที่ 5)          
พ.ศ. .... 

                         

สรุปเรื่อง  
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2548 วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เห็นวาคาดําเนินการจัดทํา

วิทยานิพนธสําหรับระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในคณะศึกษาศาสตรและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาอื่น ๆ       

มีความลักล่ันและใหตรวจสอบขอมูลอีกครั้งแลวนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ใหม) นั้น  

ในการนี้คณะศึกษาศาสตรไดพิจารณาปรับแกคาดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ (ใหม) ซึ่งได

ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ  

ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 แลวและไดผานการพิจารณาจากงานวินัยและนิติการแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาใชจายการบริหาร

และการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ....  

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

คาใชจายการบริหารและการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. .... 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.11  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                                 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2550) 
                         

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2551 เปนตนไป ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550 ไดพิจารณาให         

ความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.12  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอโครงการรับนักศึกษา             
เพิ่มพิเศษ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และระบบคอมพิวเตอร  

                         
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2550 เสนอขอเปด

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ

คอมพิวเตอร ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยกําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอรตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.13  ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร              

เพื่อการออกแบบทางสถาปตยกรรมในลักษณะโครงการพิเศษ 
                         

สรุปเรื่อง 
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษครั้งที่ 

8/2550 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ไดใหความเห็นชอบการขอเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบทางสถาปตยกรรมในลักษณะโครงการพิเศษ ตั้งแตภาคการศึกษาตน      

ปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยกําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบทางสถาปตยกรรมในลักษณะโครงการพิเศษ แลวใหนําเสนอ                

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.14 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการเลอืกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย             
ประเภทคณาจารยประจาํ 

                         
สรุปเรื่อง 

ดวยวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2551 เปนวันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย

ประจําชุดปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนงตามความในขอ 15 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย

คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย

ประจํา พ.ศ. 2531 ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะเตรียมดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

คณาจารยประจําชุดตอไป ทั้งนี้ เพื่อจะไดดําเนินการเลือกตั้งใหเสร็จส้ินกอนกรรมการชุดเดิมหมดวาระอยางนอย

สามสิบวันตามความในขอ 14 วรรคสองแหงขอบังคับ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปน

คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

1. ประธานสภาคณาจารย ประธานกรรมการ 

2. อาจารยอํามฤทธิ์  ชูสุวรรณ กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ขวัญชัย  โรจนกนันท กรรมการ 

4. อาจารย ดร.สมบัติ  มั่งมีสุขศิริ กรรมการ 

5. ผศ.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล กรรมการ 

6. นางสาวพันทิพา  ศรีพื้นผล กรรมการ 

7. อาจารยสุทธิลักษณ  ศิลลา กรรมการ 

8. รองศาสตราจารยวัฒนา  เกาศัลย กรรมการ 

9. นายปยพงศ  มณีศรี กรรมการ 

10. อาจารยวิชัย  จันทรักษา กรรมการ 

11. อาจารยสมฤดี  ศิลาฤดี กรรมการ 

12. อ.ปญจพล  เหลาพูนพัฒน กรรมการ 

13. อาจารยสุนันทา  พรายมี กรรมการ 

14. นางสาวนิ่มนวล  อุตระ กรรมการ 

15. นายสอาด  ศรีจันทร กรรมการ 

16. นายสนอง  เกาเจริญ กรรมการ 

17. นางนงรัตน  โสมขันเงิน กรรมการ 

18. นายปรเมศวร  ขุนภักดี เลขานุการ 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.15 หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ                           
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) 

                         
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาการจัดการไดเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป                 

และกําหนดรับนกัศึกษาปละ 30 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา         

การประกอบการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.16 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ           

ฉบับป พ.ศ. 2544 
                         

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร               

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2544 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ 

- ขอแกไขชื่อและคําอธิบายรายวิชา (หมวดวิชาบังคับ) จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา         

613 561 กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง (Advanced in Biotechnological Processes) 3(3-0-6)       

ขอแกไขเปน รายวิชา 613 561 ความกาวหนาในกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ (Advances in Biotechnological 

Processes) 3(3-0-6) 

- ขอเปดรายวิชาใหมเพิ่ม (หมวดวิชาเลือก) จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 615 523           

ยีนบําบัด 2(2-0-4)  

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ไดพิจารณาให         

ความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2544 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ดังนั้น  จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งได รับมอบอํานาจจาก                 

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.17  การรับนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาสําหรับผูมีคุณธรรมและบริการสังคม          

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                         

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 และเขต 2 ไดดําเนินโครงการรับนิสิตโควตา

พิเศษสําหรับผูมีคุณธรรมและบริการสังคม โดยไดคัดเลือกนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ตั้งแตปการศึกษา 2549 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 ไดขอความอนุเคราะห 

มายังมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพิจารณาโครงการรับนิสิตโควตาพิเศษเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร         

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้น  

ในการนี้คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

คณะกรรมการบริหารประจาํคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการประชุมคร้ังที่ 12/2550 เมื่อ

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ไดพิจารณาแลว เห็นชอบใหคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาสําหรับผูมีคุณธรรมและบริการสังคมเขาศึกษาตรงในคณะวิศวกรรมศาสตร 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหไดรับการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม     

มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนคนดีและบริการตอสังคม อีกทั้งยังเปนการสรางและ

กระจายโอกาสทางการศึกษาใหโอกาสเยาวชนกลุมที่มีความประพฤติดีอุทิศตนเพื่อสังคมและชุมชนไดศึกษาใน

ภูมิลําเนาใกลบานมีโอกาสดูแลชุมชนของตนเองใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน โดยจะเริ่มรับเขาศึกษาตั้งแต         

ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใหคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาสําหรับผูมีคุณธรรมและบริการสังคม แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.18  การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสาํหรับผูบริหาร 
                         

สรุปเรื่อง 
ตามหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ดวนที่สุด ที่ ศธ 0520/04522 ลงวันที่ 11 กันยายน 2550 

มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดสงขอมูลแสดงรายละเอียดของตําแหนงผูบริหารที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2549 ซึ่งคํานวณเงินเพิ่มพิเศษจากผลการประเมินที่ครบถวนสมบูรณทั้ง 2 รอบคือ รอบ 6 

เดือนแรก (1 ต.ค. 48 – 31 มี.ค. 49) และรอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 49) โดยจัดสงใหกรมบัญชีกลาง

และสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อประกอบการพิจารณา นั้น 

ในการนี้สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงวงเงินเพิ่มพิเศษที่จะสมทบเปนเงินรางวัลใหผูปฏิบัติ (30%)     

ทั้ง 2 รอบคือ รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 48 – 31 มี.ค. 49) จํานวนเงิน 347,192.44 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน

หนึ่งรอยเกาสิบสองบาทสี่สิบส่ีสตางค) และรอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 49) จํานวนเงิน 342,928.82 บาท 

(สามแสนสี่หมื่นสองพันเการอยยี่สิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค) เพื่อจะไดดําเนินการจัดสรรใหแกผูปฏิบัติตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปน

คณะทํางานเพื่อวางหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ. 2549 (30%) เพื่อสมทบเปนเงินรางวัลใหแกผูปฏิบัติทั้ง 2 รอบคือ รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 48 – 31 มี.ค. 

49) จํานวนเงิน 347,192.44 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยเกาสิบสองบาทสี่สิบส่ีสตางค) และรอบ 6 

เดือนหลัง (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 49) จํานวนเงิน 342,928.82 บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันเการอยยี่สิบแปดบาท

แปดสิบสองสตางค)  

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 

3. รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย กรรมการ 

4. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 

5. รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 

6. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ   กรรมการ 

7. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

8. คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 

9. คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 

10. คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 

11. คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
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13. คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 

14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

15. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 

16. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

17. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

18. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

19. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

20. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

21. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ 

22. ประธานสภาคณาจารย กรรมการ 

23. นางกาญจนา  สุคนธมณี กรรมการ 

(ผูแทนขาราชการสายชวยวิชาการ) 

24. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ เลขานุการ 

25. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.19  ขออนุญาตงดการเรียนการสอนในวันที่ 16 มกราคม 2551 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมีหนังสือที่ ศธ 0520.101.6/พ 155 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เพื่อเสนอใหมหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุญาตใหงดการเรียนการสอนในวันที่ 16 มกราคม 2551 เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ

สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง กําหนดกระบวนการสรรหาผูสมควรดํารง

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม 2550 กําหนดใหผูตอบรับการทาบทามและ

ผูสมัครเปนผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พบปะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อแสดง

วิสัยทัศน นโยบายฯ ในวันที่ 16 มกราคม 2551 เวลา 9.30 น. เปนตนไป ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ตล่ิงชัน

เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรวมรับฟงวิสัยทัศน นโยบายฯ โดยพรอมเพรียงกันในวัน-เวลาดังกลาว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหงดการเรียนการสอนในวันที่ 16 มกราคม 2551 แลวให

จัดทําประกาศงดการเรียนการสอนในวันดังกลาวเพื่อเสนออธิการบดีลงนามประกาศตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.20  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการเงินในการสอบคดัเลือกบุคคล
เขาศึกษาในคณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง พ.ศ. .... 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะโบราณคดีได รับอนุมัติใหดําเนินการโครงการ “คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน           

คณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรงในปการศึกษา 2550” นั้น เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการดังกลาวเปนไปดวย

ความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย

การเงินในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง พ.ศ. ....  

  ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการเงินในการสอบ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง พ.ศ. .... 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย

การเงินในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง พ.ศ. .... แลวให

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป         

 
ปดประชุมเวลา 12.15 น. 
 

 

        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

              ผูจดรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 

ไดรับรองตามที่ไดแกไขแลว 

 


