รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 3/2550
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ 2550
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
--------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวฒ
ั นชัย อัตถากร
2. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
3. รศ.วิโชค มุกดามณี
4. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
5. อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
6. ผศ.สาทิศ ชูแสง
7. อ.ดร.สุวัฒน ทาสุคนธ
8. อ.ปญญา วิจินธนสาร
9. รศ.สุรพล นาถะพินธุ
10. รศ.ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
11. อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
12. ผศ.ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ
13. รศ.คณิต เขียววิชัย
14. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง
15. อ.ฉัตรชัย เผาทองจีน
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี
อ.ธนาทร เจียรกุล
อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
รศ.ดร.วิชยั กอประดิษฐสกุล
ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
ผศ.สน สีมาตรัง
อ.วันชัย ลีลากวีวงศ

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference
1. อ.สกุล บุณยทัต
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
2. อ.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูไมมาประชุม
1. อ.เจริญ คัมภีรภาพ
2. รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
3. รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
4. รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร
5. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท

รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญา
และภูมิปญญาทองถิ่น
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.25 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2550
เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2550

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2550
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบี ย บวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพือ่ ทราบ
รายงานการประเมินการจัดนิทรรศการมหกรรมอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามที่ ง านพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอน กองบริ ก ารการศึ ก ษา ได รั บ อนุ มั ติ โ ครงการจั ด
นิทรรศการหลักสูตรและไดเขารวมการจัดนิทรรศการมหกรรมอุดมศึกษา ระหวางวันที่ 18 – 19 มกราคม 2550
ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น ในการนี้กองบริการการศึกษาจึงไดสรุป
รายงานผลการประเมินการจัดนิทรรศการมหกรรมอุดมศึกษาเพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีทราบ
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ 2.2

เหตุการณระเบิดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และความไมสงบในภาคใต

สรุปเรื่อง
ตามที่ไดเกิดเหตุการณระเบิดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ณ ที่ตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร นั้น
รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการตางประเทศไดแถลงแนวทางตอคณะทูตและผูแทนองคการระหวางประเทศที่ประจํา
อยูในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสรุปคําแถลงแนวทาง
ดังกลาวเปนภาษาไทยดังนี้
1. รัฐบาลไทยมีความมุงมั่นที่จะรับประกันความมั่นคงภายในประเทศและความปลอดภัยของ
ประชาชนไทยและชาวตางประเทศที่เดินทางมาทองเที่ยวหรืออาศัยอยูในประเทศไทย
2. เหตุการณระเบิดดังกลาวเปนการกระทําของผูไมหวังดีตอประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทําลายเสถียรภาพทางการเมืองและความเชื่อมั่นของประชาชน
3. เหตุการณระเบิดดังกลาวเปนการกระทําของผูที่เสียผลประโยชนทางการเมืองซึ่งในเบื้องตน
จากการพิสูจนหลักฐานและขอมูลขาวกรองพบวา เหตุการณระเบิดไมเกี่ยวของกับสถานการณความไมสงบใน
ภาคใตของประเทศไทย
4. รัฐบาลไทยไดออกมาตรการเพื่อใหความชวยเหลือและจัดการกับสถานการณดังกลาว เชน
การใหความชวยเหลือแกผูที่ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การดําเนินการเพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุการณระเบิดหรือ
เหตุการณความไมสงบอื่น ๆ ขึ้นอีก การเพิ่มความระมัดระวังและการติดตามตรวจสอบสถานการณความมั่นคงใน
ทุกจังหวัด การสรางความเปนเอกภาพและความสมานฉันทภายในชาติ เปนตน
5. รัฐบาลมีมาตรการเฉพาะสําหรับสถานที่ที่อาจเปนเปาหมายในการกอความไมสงบ เชน
ทาอากาศยาน สถานที่ทองเที่ยว สถานเอกอัครราชทูต และสํานักงานองคการระหวางประเทศ เปนตน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบี ย บวาระที่ 2.3

ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2549 ดังตอไปนี้
1. บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ประสงค ข อแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
ในรายวิชา 265405 Architecture Heritage Law, Planning and Property Market ของนักศึกษาจํานวน
1 ราย โดยการเวียนขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
2. คณะดุ ริ ย างคศาสตร ป ระสงค ข อแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต
ในรายวิชา 662107 Orchestration I ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตรในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันศุกรที่ 19 มกราคม 2550
3. คณะวิ ท ยาการจั ด การประสงค ขอแก ไ ขค าระดั บ ผลการศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาบัณ ฑิ ต
ในรายวิ ช า 765424 ฝ ก งาน 2 ของนั ก ศึ ก ษาจํ า นวน 1 ราย โดยผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550
ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา
ดังกลาวแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ 2.4

การรับบริจาคที่ดินจากเอกชน

สรุปเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงสําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่อง การรับบริจาคที่ดินจากเอกชน ซึ่งไดแจงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 วาในการ
รับบริจาคที่ดินจากเอกชนเพื่อใชประโยชนในทางราชการ นั้น หากสวนราชการใดไมมีแผนงานหรือโครงการ
ที่ชัดเจนในการรองรับการใชประโยชนในที่ดินตามวัตถุประสงคของผูที่แสดงความประสงคจะยกที่ดินใหแก
ราชการ สวนราชการนั้น ๆ ไมควรรับบริจาคที่ดินดังกลาวไวตั้งแตตน เนื่องจากจะเปนปญหาภายหลังหาก
สวนราชการมิไดเขาใชประโยชนในที่ดินนั้นจริงและผูยกใหหรือทายาทไดแจงความประสงคขอที่ดินคืน
ตามรายละเอียดสําเนาหนังสือที่ นร 0506/ว 5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2550
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือเปนแนวปฎิบัติตอไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบและใหถอื เปนแนวปฏิบัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 2.5

ขอแนะนํารายชื่อคณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสว นรวม
ของประชาชนภาคกลาง

สรุปเรื่อง
ตามที่สภารางรัฐธรรมนูญไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของประชาชนภาคกลาง โดยมีอํานาจหนาที่ในการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนในแตละ
จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งมีความจําเปนตองประสานกับสวนราชการภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป เพื่อให
ความรูและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรางรัฐธรรมนูญ นั้น
ในการนี้ ค ณะกรรมาธิ ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และการมี ส ว นร ว มของประชาชนภาคกลาง
ประกอบดวยบุคคลที่มาจากสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจากจังหวัดตาง ๆ ในพื้นที่ภาคกลางจําวน 14 คน มีความ
จําเปนที่จะตองประสานงานและขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยในโอกาสที่จะเดินทางไปรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง โดยอาจมีความเกี่ยวของกับหนวยงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงขอ
สงรายชื่อมาเพื่อเปนการแนะนําสําหรับอํานวยความสะดวกในการประสานงานตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ 2.6

สรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2550 ในชวงไตรมาสที่ 1

สรุปเรื่อง
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ประกาศไมทัน
ในชวงต นปงบประมาณจึง จําเปน ตองใชงบประมาณรายจ ายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไปพลางกอ น
ดังนั้น ในชวงไตรมาสที่ 1 สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจายใหเพียง 1 ใน 3 ของงบประมาณรายจาย
ป พ.ศ.2549 โดยไม จั ด สรรงบลงทุ น จนกว า พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2550
จะประกาศใชและสํานักงบประมาณไดใหความเห็นชอบในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยโดยยังไมมีรายจายในสวนของงบลงทุน
ในการนี้งานงบประมาณไดจัดทําสรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2550 ของ
มหาวิทยาลัยในชวงไตรมาสที่ 1 ระหวางเดือนตุลาคม 2549 - เดือนธันวาคม 2549 โดยสรุปไดดังนี้
1. งบประมาณประจําป พ.ศ.2550 ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 1,066.374 ลานบาท โดยไดรับ
จัด สรรงบประมาณรายจา ยจากสํ า นัก งบประมาณจํ า นวน 177.474 ลา นบาท คิด เป นร อ ยละ 16.643 ของ
งบประมาณที่ไดรับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจายไดทั้งสิ้น 91.391 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.570
2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 270,112,500 บาท (สองรอยเจ็ดสิบลาน
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) ประกอบดวยคาครุภัณฑจํานวน 78,822,400 บาท (เจ็ดสิบแปดลาน
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แปดแสนสองหมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน) คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน 191,290,100 บาท (หนึ่งรอยเกาสิบ
เอ็ดลานสองแสนเกาหมื่นหนึ่งรอยบาทถวน) เปนสิ่งกอสรางรายการใหม 2 รายการ คือ อาคารที่พักบุคลากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 1 หลัง จํานวน 62,976,000 บาท (หกสิบสองลานเกาแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน)
และอาคารศู น ย สั น สกฤตศึ ก ษา 1 หลั ง จํ า นวน 70,000,000 บาท (เจ็ ด สิ บ ล า นบาทถ ว น) ที่ เ หลื อ เป น
คากอสรางรายการผูกพันเดิมและรายการกอสรางปเดียวและเนื่องจากความลาชาของงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 เห็นควรเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อเรงรัดรายจายในสวนของงบลงทุนโดยเฉพาะ
คากอสรางเพื่อใหดําเนินการใหทันภายในปงบประมาณตอไปดวย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป

ระเบียบวาระที่ 3
ระเบี ย บวาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ความคืบหนาของรายละเอียดขอมูลผลการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550

สรุปเรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2550 ที่ประชุม
ไดรับทราบในเบื้องตนวา กองแผนงานจะสงเจาหนาที่ไปประสานงานกับคณะเภสัชศาสตรและจะประสานงาน
กับสํานักงบประมาณในรายละเอียดยอดตัวเลขที่ไมตรงกับสํานักงบประมาณอีกครั้งในรายการหมวดเงินอุดหนุน
รายการที่ (4) ค าใช จ ายระบบการสอนทางไกลและผลิ ตสื่ อการเรี ยนการสอนตามที่ อ.ฉั ตรชั ย เผ าทองจี น
รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร ไดขอทราบความคืบหนา
ในการตรวจสอบรายละเอียดของขอมูลในเรื่องดังกลาวจากมหาวิทยาลัย นั้น
บัดนี้ ผศ.สาทิศ ชูแสง รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยไดชี้แจงรายละเอียดความคืบหนา
ใหทราบวา ไดสงเจาหนาที่กองแผนงานไปประสานงานกับคณะเภสัชศาสตรและสํานักงบประมาณในรายละเอียด
ตัวเลขดังกลาวแลว ปรากฏวา กองแผนงานยืนยันในตัวเลขในรายการหมวดเงินอุดหนุนรายการที่ (4) คาใชจาย
ระบบการสอนทางไกลและผลิ ตสื่ อการเรี ยนการสอน 5.0 ล านบาท เป นงบประมาณของศู นย คอมพิ วเตอร
หน วยงานสนั บสนุ นซึ่ งได ปฏิ บั ติ ตามที่ ได ปฏิ บั ติ เช นป ที่ แล ว โดยสํ านั กงบประมาณได กํ าหนดแนวทางให ตั้ ง
งบประมาณในสวนนี้โดยแฝงไวที่คณะเภสัชศาสตร เนื่องจากศูนยคอมพิวเตอรเปนหนวยงานที่ไมมีการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่ง อ.ฉัตรชัย เผาทองจีน รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ รักษาราชการ
แทนคณบดี คณะเภสั ชศาสตร ได แจ งว า หากเป นเช นนี้ ตามหลั กที่ ถู กต องควรตั้ งไว ที่ หน วยงานส วนกลางของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย มิ ใ ช ตั้ ง ไ ว ที่ ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร ไ ม เ ช น นั้ น จ ะ เ กิ ด ป ญ ห า เ ช น นี้ ทุ ก ๆ ป ใ น ก า ร นี้
ผศ.สาทิศ ชูแสง รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย ไดแจงตอที่ประชุมวา ในปงบประมาณ 2551 กองแผนงาน
จะไดประสานและเชิญคณะเภสัชศาสตร ศูนยคอมพิวเตอร สํานักงบประมาณและผูที่เกี่ยวของมาหารือเพื่ อ
พิจารณาหาแนวทางในการบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณในสวนนี้เพื่อใหเกิดความคลองตัวและถูกตองตอไป
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพระราชวัง
สนามจันทร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 392/2548 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการ
กองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพระราชวังสนามจันทร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และจะหมดวาระการ
ปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 14 มีนาคม 2550 นั้น
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย อ.ดร.สุ วั ฒ น ทาสุ ค นธ รองอธิ ก ารบดี
พระราชวังสนามจันทร จึงเสนอรายชื่อผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปนคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อพระราชวังสนามจันทร (ชุดใหม) ดังนี้
1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร
รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารยกัญญรัตน เวชชศาสตร
กรรมการ
4. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต
กรรมการและเลขานุการ
5. นางอมรรัตน ดิฐสถาพรเจริญ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
6. นางสาวธฤตมน ลือทุกขสิ้น
เหรัญญิก
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในรายชื่อคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อพระราชวังสนามจันทร (ชุดใหม) ตามที่รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทรเสนอ แลวใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2

รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
ครั้งที่ 3 ของ อ.ดร.วิมลรัตน ศรีจรัสสิน คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง
ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ 387/2549 ลงวั น ที่ 9 มี น าคม 2549 อนุ ญ าตให อ.ดร.
วิมลรัตน ศรีจรัสสิน ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ไปปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม พู น ความรู ท างวิ ช าการโดยเรี ย บเรี ย งหนั ง สื อ เรื่ อ ง “เทคโนโลยี สิ่ ง ทอเบื้ อ งต น ” มี กํ า หนด
ระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2550 นั้น
บัดนี้ อ.ดร.วิมลรัตน ศรีจรัสสิน ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ในชวงระหวางวันที่ 10 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2549 ซึ่งไดผาน
ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการประชุมครั้งที่
1/2550 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2550 แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลงานความกาวหนาของการไปปฏิบัติ
งานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของ อ.ดร.วิมลรัตน ศรีจรัสสิน คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ระเบียบวาระที่ 4.3

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับป พ.ศ.2546

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ.2546 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ
ขอเพิ่ม เติม รายวิ ช าเลื อ กในหลั ก สูต ร กลุ ม วิช าดา นเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิ ช าเลื อ ก
จํานวน 9 รายวิชา คือ
- รายวิชา 510671 อาชญากรรมทางอินเตอรเน็ตและการปองกัน
3(3-0-6)
- รายวิชา 510672 คลังขอมูลสําหรับการสืบสวนอาชญากรรม
3(3-0-6)
- รายวิชา 510673 การจัดเก็บและการสืบคนขอมูลสําหรับการสืบสวนอาชญากรรม 3(3-0-6)
- รายวิชา 510674 การประยุกตระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรทางนิติวิทยาศาสตร 3(3-0-6)
- รายวิชา 510675 การประมวลผลภาพดิจิตัลและการประยุกตสําหรับนิติวิทยาศาสตร 3(3-0-6)
- รายวิชา 510676 การรูจําไบโอเมทริกซเบื้องตน
3(3-0-6)
- รายวิชา 510677 ความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของไบโอเมทริกซ
3(3-0-6)
- รายวิชา 510794 การตรวจเอกสารและการปลอมแปลง
3(3-0-6)
- รายวิชา 510795 ลายพิมพนิ้วมือ
3(2-2-5)
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ที่ ประชุ มคณะกรรมการวิ ชาการครั้ งที่ 5/2549 เมื่ อวั นที่ 28 ธั นวาคม 2549 ได พิ จารณาให
ความเห็นชอบแลว
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ.2546 ตามที่คณะวิทยาศาสตรเสนอและเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี
และผลิตภัณฑธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ.2548 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอ
เพิ่มเติมรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุมวิชาดานเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติจํานวน 7 รายวิชาคือ
- รายวิชา 550472 เคมีอนุกรมวิธานของพืช
3(2-3-4)
- รายวิชา 550474 การควบคุมคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑจากสมุนไพร 3(2-3-4)
- รายวิชา 550475 เทคโนโลยีชีวภาพดานเซลลพืช
3(2-3-4)
- รายวิชา 550477 การประเมินยาพื้นบาน
3(2-3-4)
- รายวิชา 550481 การวิเคราะหดวยเครื่องมือขั้นสูง
4(3-3-6)
- รายวิชา 550486 การวิเคราะหขั้นสูงทางเภสัชศาสตร
3(3-0-6)
- รายวิชา 550759 การพิสูจนเอกลักษณของอินทรียเภสัชสารโดยสเปกโทรเมทรี 3(3-0-6)
โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบแลวโดยมีความเห็นเพิ่มเติมวา การขอปรับปรุงครั้งนี้ถือเปนการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอสาระเดิมของ
หลักสูตรเนื่องจากเปดรายวิชาใหมในหมวดวิชาเลือกเพิ่มจํานวน 7 รายวิชา จึงเห็นควรใหนําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขา
วิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ.2548 แตเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่มีผล
กระทบตอสาระเดิมของหลักสูตรเนื่องจากเปดรายวิชาใหมในหมวดวิชาเลือกเพิ่มจํานวน 7 รายวิชา จึงใหนําเสนอ
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คณะกรรมการกลั่ นกรองหลั กสู ตรพิ จารณาก อนนํ าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยพิ จารณาต อไปตามที่ คณะกรรมการ
วิชาการเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.5

(ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรั บทราบการใหความเห็น ชอบหลักสูตรการ
ศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติจํานวน 2 หลักสูตร ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการของผูประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ.2548) และหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ.2548)
ในการนี้ วิ ทยาลั ยนานาชาติ จึ งได เสนอให กํ าหนดปริ ญญาในสาขาวิ ชาและอั กษรย อสํ าหรั บ
สาขาวิชาของหลักสูตรการศึกษาดังกลาวเพิ่มเติมในพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการนี้
งานวินัยและนิติการไดดําเนินการ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขา
วิชา ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขา
วิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.6

ใบปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ

สรุปเรื่อง
ดว ยในป ก ารศึ ก ษา 2549 จะมี ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ห ลั ก สู ต รนานาชาติ เ ป น
รุนแรก ดังนั้น กองบริการการศึกษาไดพิจารณาแลวเห็นสมควรจัดทําแบบฟอรมปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ
สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โดยไดแนบตัวอยางปริญญาบัตรมาเพื่อเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาดังนี้
1. ตัวอยางใบปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2547 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2547
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2. ตัวอยางใบแปลปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีที่ใชในปจจุบันซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2545 วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2545
3. ตัวอยางใบปริญญาบัตรภาษาไทยระดับปริญญาตรีที่ใชในปจจุบันซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2543 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2543
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดทําแบบฟอรมใบปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษสําหรับผูที่สําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใหจัดทําแบบฟอรมใบปริญญาบัตรฉบับภาษา
อัง กฤษสํา หรับ ผูที่สํา เร็จ การศึก ษาหลัก สูต รนานาชาติต ามแบบตัว อยา งในรายการขอ 1 โดยที่ป ระชุม ได
มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการประสานกับคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพและ
คณบดีคณะมัณฑนศิลปเพื่อพิจารณาในเรื่องรูปแบบและตัวอักษรที่จะใชในใบปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ
สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.7

คณะเภสัชศาสตรขอยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษาที่ไดรบั ผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย

สรุปเรื่อง
ดว ยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะเภสั ช ศาสตร ไ ด พิ จ ารณาการให ค วามช ว ยเหลื อ
นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ อุ ท กภั ย ในช ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2549 คื อ นางสาววั ณ ณิ ต า
วงศจิตรัตน รหัส 08490144 ซึ่งไดรับผลกระทบจากเหตุการณในครั้งนี้ที่จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ฯลฯ โดย
เห็นสมควรใหการสนับสนุนชวยเหลือนักศึกษาโดยใหยกเวนคาหนวยกิตในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2549
แตเนื่องจากนักศึกษายังตองชําระคาธรรมเนียมบางสวนแกมหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร
จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับคณะวิชาและหนวยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย
วาเห็นสมควรสนับสนุนเปนกรณีพิเศษประการใดบาง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการใหความอนุเคราะหตามที่คณะเภสัชศาสตร
เสนอ โดยเห็นชอบใหยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชาและหนวยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย
ตามรายการตอไปนี้แก นางสาววัณณิตา วงศจิตรัตน เพื่อเปนการชวยเหลือนักศึกษา
- คาบํารุงหองสมุด
- คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา
- คาบํารุงมหาวิทยาลัย

12
- คาบํารุงการใหบริการคอมพิวเตอร
- คาหนวยกิตรายวิชา
- คาธรรมเนียมพิเศษ
สําหรับคาบริการสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุเปนการคุมครองเพื่อประโยชนของนักศึกษา
ที่ประชุมเห็นชอบใหเบิกจากงบประมาณในสวนของกองกิจการนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4.8

การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการใชวิทยุคมนาคมและการแตงตั้ง
คณะกรรมการเทคนิคการสือ่ สาร (ชุดใหม)

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1156/2548 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารการใชวิทยุคมนาคม โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการใชวิทยุ
คมนาคมมีความประสงคจะขอยกเลิกคําสั่งดังกลาว และขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารการใชวิทยุคมนาคม (ชุดใหม) ดังตอไปนี้
1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีเพชรบุรี
กรรมการ
3. ประธานคณะกรรมการเทคนิคการสื่อสาร
กรรมการ
4. อาจารย สุมิตร เขียววิชัย
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย พรพจน สุขเกษม
กรรมการ
6. นายเชาวลิต สุชาตานนท
กรรมการ
7. นายพละ ดลวิทยากุล
กรรมการ
8. นายสนอง เกาเจริญ
กรรมการ
9. นายพงศสวัสดิ์ พิชญาพันธุ
กรรมการและเลขานุการ
พรอมนี้ขอเสนอที่ป ระชุม เพื่อ พิจ ารณาใหค วามเห็น ชอบในรายชื่อการแตงตั้งคณะกรรมการ
เทคนิคการสื่อสารดังนี้
1. อาจารย ดร.กลางพล กมลโชติ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยสุมิตร เขียววิชัย
กรรมการ
3. นายดัสกร กรุดนาค
กรรมการ
4. นายประเสริฐ ชัยชนะปราณ
กรรมการ
5. นายพิเชษฐ สุขสถิตย
กรรมการ
กรรมการ
6. นายพนม พุมดารา
7. นายสมปอง ชมพูนุช
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการทั้งสองชุดมีอาํ นาจหนาที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
ใชวิทยุคมนาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2533
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในรายชือ่ คณะกรรมการบริหารการใชวิทยุคมนาคม
และใหความเห็นชอบในรายชือ่ คณะกรรมการเทคนิคการสื่อสารตามที่รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทรเสนอ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้ง ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.9

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเงินในการสอบคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมัณฑนศิลปไดจัดใหมีการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะมัณฑนศิลปโดยตรง
ดั ง นั้ น จึ ง สมควรกํ า หนดระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การเงิ น ในการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษาในคณะมั ณ ฑนศิ ล ป
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง โดยคณะมัณฑนศิลปไดเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การเงินในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง พ.ศ. .... ใหที่
ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การเงินในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง พ.ศ. .... แลว
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ปดประชุมเวลา 11.25 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม

