
                   
                 รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                        ครั้งที่  4/2550 
                          วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ  2550 
    ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

   2.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี            

   3.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   รองอธิการบดีฝายบริหาร     

   4.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   5.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม   

   6.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

   7.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย   

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

   8.  อ.สกุล   บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา         

   9.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร  

 10.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ      

 11.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 12.  รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล               คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร         

 13.  อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

 14.  ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร  

 15.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร    

 16.  ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

 17.  รศ.ศรีสมบัติ  นวนพรัตนสกุล  หัวหนาภาควิชาเภสัชเวชวิทยาและพิษวิทยา 

     แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 18.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 19.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 20.  รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   

 21.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

 22.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 23.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย         

 24.  รศ.ดร.วศนิ  อิงคพฒันากุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวชิาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ
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 25.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี             ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

 26.  ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

 27.  อ.ดร.วัชนยี  เชาวดํารงค  รองผูอํานวยการฝายบริหาร  

      รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 28.  ผศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป           

 29.  ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ  ประธานสภาคณาจารย     

 
ผูไมมาประชมุ 
     1.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา         ติดราชการ          

     และภูมิปญญาทองถิ่น 

    2.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิตชิัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร   ติดราชการ 

    3.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ  ติดราชการ 

    4.  รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบตุร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ติดราชการ      

 
เปดประชุมเวลา  11.05  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  3/2550 
   เมื่อวันอังคารที่  13  กุมภาพันธ  2550 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่ 3/2550  เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ 2550 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติรับรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  รายงานการประเมินการจัดนิทรรศการมหกรรมอุดมศกึษาป 2550 ครั้งที่ 2 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  กองบริการการศึกษา  ไดรับอนุมัติโครงการจัด

นิทรรศการหลักสูตรและไดเขารวมจัดนิทรรศการมหกรรมอุดมศึกษาป 2550  ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 – 2             

กุมภาพันธุ 2550  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  นั้น  ในการนี้กองบริการการศึกษาไดสรุปรายงานผล            

การประเมินการจัดงานนิทรรศการดังกลาวใหที่ประชุมคณบดีทราบ     

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ 

   
ระเบียบวาระที่  2.2  ผลคัดเลอืกขาราชการพลเรือนดเีดน ประจําป 2549 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่  140/2548 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ  2548 และคํา ส่ัง               

ที่ 389/2548  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน โดยมีวาระ

การดํารงตําแหนง 3 ป นั้น 

  บัดนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกขาราชการดีเดน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2550  โดยมีผูสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในแตละกลุม ประจําป 2549 และ

สงใหคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 

2550 ดังนี้ 

  1.  กลุมขาราชการ ระดับ 6 -8  ไดแก 

       นางนัยนา  สุคนธมณี  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ  6 

      สังกัด  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร 

  2.  กลุมขาราชการ ระดับ 1 – 5  ไดแก 

       นายเสมอ  สิทธิองค  ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 5 ระดับ 5 

      สังกัด  คณะวิทยาศาสตร 

  3.  กลุมลูกจางประจํา  ไดแก 

       นายอําพร  สุขแสน  ตําแหนง  ชางปรับซอมครุภัณฑสํานักงาน 

      สังกัด  คณะมัณฑนศิลป 

  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบในผลการคัดเลือกขาราชการดีพลเรือนเดนประจําป 2549  

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ  ไดเสนอใหแตงตั้งกรรมการที่เปนผูแทนหนวยงานเพิ่มเติม  ไดแก  ผูอํานวยการกองบริการ 
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การศึกษา  ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษาและผูอํานวยการกองแผนงานรวมทําหนาที่เปนกรรมการดําเนินการ

คัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนในปตอไปดวย  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบในผลการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป 2549 และเห็นชอบให

แตงตั้งกรรมการที่เปนผูแทนหนวยงานเพิ่มเติม  ไดแก  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  ผูอํานวยการ                  

กองกิจการนักศึกษาและผูอํานวยการกองแผนงานรวมทําหนาที่เปนกรรมการดําเนินการคัดเลือกขาราชการ            

พลเรือนดีเดนในปตอไป  โดยใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

    
ระเบียบวาระที่  2.3  ขอเสนอของผูแทนครูเนื่องในวันครูประจําป 2550 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือที่ นร 0506/1013 ลงวันที่ 22 มกราคม 2550  

แจงวา  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16  มกราคม 2550 ผูแทนครูไดเขาเยี่ยมคณะรัฐมนตรีในโอกาส         

วันครูประจําป พ.ศ.2550  ซึ่งผูแทนครูไดเสนอขอเรียกรองและขอเสนอแนะในดานที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนดังนี้ 

  1.  ขอใหพจิารณาสนับสนุนงบประมาณในเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับการพฒันาครูใหครอบคลุม          

ทุกกลุมสาระ 

  2.  ขอใหพจิารณาเพิ่มอัตราขาราชการครูใหเหมาะสม  และขอใหพจิารณาคืนอัตราเกษียณ

ทั้งหมด 

  3.  ขอใหพจิารณาดําเนินโครงการคุรุทายาทตอเนื่องตอไป  (โครงการ 5 ป) 

  4.  ขอใหพจิารณางบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการขาราชการครูซึ่งคุรุสภา        

ไดใหเงินประเดิมไวแลวจาํนวน 2 ลานบาท 

  5.  ขอใหพจิารณาจัดตั้งแหลงเรียนรู/ศูนยการเรียนรูขึ้นในทุกจังหวัด ๆ ละ 1 แหง  เพื่อให

นักเรียนในตางจงัหวัดไดมีโอกาสในการเขาถึงแหลงความรูอยางเทาเทียมกัน 

  6.  ขอใหรวบรวมและขอความรวมมือจากครู/อาจารย ที่มีความรูความสามารถและมีชื่อเสียง

เปนที่ยอมรับกันทั่วไปในทุกกลุมสาขาวิชาจัดทําส่ือและเอกสารวิชาการในแตละสาขาวิชาเผยแพรใหครูในโรงเรียน

และสถานศึกษาทั่วประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนในพื้นที่หางไกลสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดการ

เรียนการสอนซึ่งจะเปนวิธีการหนึ่งที่จะสงเสริมใหนักเรียนทั่วประเทศมีโอกาสไดรับความรูในวิชาการสาขาตาง ๆ 

จากผูที่มีความรูอยางเทาเทียมกันในทุกพื้นที่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวลงมติใหกระทรวงศึกษาธิการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลวเห็นวา  ขอเสนอแนะและขอเรียกรองซึ่ง

ผูแทนครูเสนอตอคณะรัฐมนตรีมีสวนเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษาอยูดวย  จึงแจงมาเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา

ดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป   
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ   

   
ระเบียบวาระที่  2.4  ผลการปฏิบัตติามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/2550 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยงานการประชุมไดจัดทําสรุปผลการปฏิบัติตามมติที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั ้งที่ 

1/2550  เมื ่อวันที ่ 10 มกราคม 2550 เพื ่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม                 

สภามหาวิทยาลัย  แลวจักไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  2/2550         

ในวันที่ 7 มีนาคม 2550 ตอไป 

        ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 

2/2550  ในวันที่  7 มีนาคม 2550 ตอไป 

   
ระเบียบวาระที่  2.5  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาส 
   มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดเวียนสอบถามขอมูลโครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  จากคณะวิชาและ

หนวยงานตาง ๆ ไปแลวนั้น 

  บัดนี้  มหาวิทยาลัยไดรวบรวมขอมูลโครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติดังกลาวนี้  รวมทั้งสิ้น 

34 โครงการ  เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบตอไปโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

 

ชื่อโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1.โครงการสรางสรรคจิตรกรรมบันทึกประวัติศาสตรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ 

2.ศิลปกรรมอาจารยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ครั้งที่ 24 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

5 ธันวาคม 2550 

คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ 

3.โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ

ครบ 60 ป และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม  

2550 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และคณะมัณฑนศิลป 

4.โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ

ครบ 60 ป 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

5.โครงการถายทอดองคความรูดานศิลปะและการออกแบบสูชุมชุน “นิทรรศการเพื่อ

ถายทอดผลงานตนแบบจากปฏิบัติการสรางสรรคของคณาจารยคณะมณัฑนศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา“   

คณะมัณฑนศิลป 

6.โครงการใหคําปรึกษาและความรวมมอืในการจัดทําพิพิธภัณฑสถาน   คณะโบราณคดี 

7.โครงการอบรมประวัติศาสตรศิลปะไทยสําหรับอาจารยผูสอนสังคมศึกษา 

และการทองเที่ยว  
คณะโบราณคดี 

8.โครงการอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัด 

กรุงเทพมหานคร  
คณะโบราณคดี 

9. โครงการเยาวชนเรียนรู “ธนบุรี – กรุงเทพฯ ของเรา” (2 วัน)  คณะโบราณคด ี

 10.โครงการเสวนาสรรสาระวัฒนธรรม  คณะโบราณคด ี

  11.โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและนิทรรศการ

เนื่องในวันสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ประจําป พ.ศ. 2550 
คณะโบราณคดี 

  12.โครงการประชุมทางวชิาการดานโบราณคดี พิพิธภัณฑศึกษา และการจัดการทาง

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม เร่ือง “80 ป โบราณคดีใตรมพระบารมีปกเกลา” 
คณะโบราณคดี 

  13.โครงการพิมพตําราภาษาและวรรณคดีสันสกฤตเฉลิมพระเกียรติ  คณะโบราณคดี 

  14.โครงการศูนยขอมูลทางมานุษยวิทยา “วฒันธรรมทองถิน่เมืองเพชร”  คณะโบราณคดี 

 15.โครงการประกวดทักษะมคัคุเทศกเฉลิมพระเกียรติระดับมหาวิทยาลัย  คณะโบราณคดี 

 16.โครงการจัดพิมพตําราภาษาและวรรณคดีสันสกฤตเฉลิมพระเกียรติ คณะโบราณคดี 

 17.โครงการถายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตปลาสลิด  คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ชื่อโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 18.โครงการเผยแพรความรูดานสารเคมีกับชีวิตประจําวันผานอินเตอรเนต คณะเภสัชศาสตร 

 19.โครงการการตรวจหายาสเตรียรอยดในตํารับยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ 

  เสริมอาหารดวยวิธี TLC และ Kit สําเร็จรูป 

คณะเภสัชศาสตร 

  20.โครงการความกาวหนาทางเภสัชเคมี : การพัฒนาและวเิคราะหเภสัชภัณฑและ

ผลิตภัณฑธรรมชาต ิ

คณะเภสัชศาสตร 

  21.โครงการการสงเสริมสุขภาพและคัดกรองผูปวยโรคเรื้อรัง คณะเภสัชศาสตร 

  22.โครงการการอบรมใหความรูแกวัยทอง “วัยทอง วัยงามแหงชีวิต” คณะเภสัชศาสตร 

  23.โครงการระบาดวิทยาเบือ้งตน คณะเภสัชศาสตร 

  24.โครงการเภสัชวิทยาคลินิก คณะเภสัชศาสตร 

25.โครงการเทิดไทองคราชา รวมรักษาทาจีน คณะวิทยาศาสตร 

  26.โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  

กองกิจการนักศึกษา 

 

27.โครงการศิลปากรสูชุมชน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 

พรรษา 

กองกิจการนักศึกษา 

 

28.โครงการศิลปวัฒนธรรมสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เนื่องในวโรกาส 

มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

กองกิจการนักศึกษา 

 

   29.โครงการมหกรรมศิลปะรวมสมัยไทย ประจําป 2550 เพื่อเทิดพระเกียรติ 

   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 

80 พรรษา 

หอศิลป 

   30.โครงการศิลปกรรมไทย ครั้งที่ 8 ประจําป 2550 เพื่อเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 

80 พรรษา 

หอศิลป 

31. โครงการสัมมนาเชิงวชิาการ เร่ือง พลังงานทางเลือกกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันสหวิทยาการศาสตร

และการจัดการความรู 

32. โครงการสัมมนาเรื่องขาว สถาบันสหวิทยาการศาสตร

และการจัดการความรู 

33.โครงการจัดประชมุนานาชาติเร่ือง “ความขัดแยงเชิงวัฒนธรรม”  

(The International Conference on Cultures in Conflicts) 

สถาบันสหวิทยาการศาสตร

และการจัดการความรู 

34. โครงการผลิตวีดิทัศนสารคดีเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในดานความเปนมา

ของคนไทยและกรุงเทพฯ “คนไทย กรุงเทพฯ และชวีิต” 

สถาบันสหวิทยาการศาสตร

และการจัดการความรู และ

สํานักบริการวิชาการ 
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จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบและหากคณะวิชา/หนวยงานใดประสงคจะเพิ่มโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  2550 ขอใหนําเสนอ

รายละเอียดของโครงการมายังมหาวิทยาลัยโดยดวนเพื่อท่ีมหาวิทยาลัยจะไดรวบรวมนําเสนอสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาตอไปพรอมน้ีใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบดวย 

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1       (ราง) ขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Kookmin  
   ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี
      
สรุปเรื่อง 
  ตามที่  Prof. Kim  Hyun  Soo จาก  Department of Business Administration พรอมดวย 

Prof.Yong  Man Kim, School  of Computer Science  และ  Asst. Prof. Yong Jin  Chung, College of  

Design  และนักศึกษา  5  คน  จากมหาวิทยาลัย  Kookmin  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ไดเดินทางมาเยี่ยมชม

และเจรจาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550  นั้น  การเดินทางมาเยือน

มหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการที่จะสํารวจลูทางการขยายความรวมมือดานการออกแบบ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อสรางเครือขายความรวมมือ  โดยมหาวิทยาลัย  Kookmin สนใจที่จะจัดทํา  

Joint - Degree Programme  และการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษากับคณะมัณฑนศิลป  ซึ่งฝายวิเทศสัมพันธ

พิจารณาแลวเห็นวา  มีโอกาสและลูทางความเปนไปไดในการรวมมือและแลกเปลี่ยนในดานการออกแบบ            

สวนการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย  Kookmin นั้น  จะเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยที่จะ

สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรวมมือระหวางทั้งสองมหาวิทยาลัยอันจะนําไปสูความรวมมือ       

ทางวิชาการในระยะยาวและการพัฒนาอยางยั่งยืนและเห็นควรนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา (ราง) 

ขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย  Kookmin  ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน (ราง)  ขอตกลงความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัย  Kookmin  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  โดยใหปรับแกไข (ราง)  ขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย   

Kookmin  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ดังนี้   
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  -  ขอ  1(3)  ใหตรวจสอบตัวสะกด/ ไวยากรณ  ของคําวา  Organizing  Symposiums  ในรูป

พหูพจนที่ถูกตองควรเปนอยางไร 

  -  ขอ 4  บรรทัดที่ 2  ใหแกเปน  “....It  shall be subjected to review.....” 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามใน (ราง) ขอตกลงความรวมมือดังกลาวตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2       (ราง) ขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศ 
    
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศ  ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี  โดยคณะอักษรศาสตรและคณะศึกษาศาสตรไดลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ         

เมื่อป 2539 และ 2543  ตามลําดับ  และไดสงอาจารยไปสอนภาษาไทย  วิจัย  เปนที่ปรึกษาทางวิชาการและ

ปฏิบัติงานในโครงการจัดทําพจนานุกรมเกาหลี – ไทย นั้น 

  บัดนี้  มหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศประสงคจะปรับปรุงขอตกลงความ

รวมมือเดิมที่เคยทําไว  โดยขอเปลี่ยนแปลงระดับขอตกลงเปนระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งฝายวิเทศสัมพันธได

ประสานงานกับคณะอักษรศาสตร  คณะอักษรศาสตรไดพิจารณาแลวเห็นชอบและใหเพิ่มเติมขอความในขอ      

ตกลงดังนี้ 

  1.  แทรกขอตกลงเพิ่มเติมระหวางขอ 3 และขอ 4 อีกขอหนึ่งใจความวา  “มหาวิทยาลัยฮันกุก

ภาษาและกิจการตางประเทศยินดีรับอาจารย  ผูชวยอาจารย หรือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเขาศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศตามเงื่อนไขที่ตกลงรวมกันเปนราย ๆ ไป และเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศ” 

  2.  ระยะเวลาของสัญญาในขอตกลงขอ 7 ใจความวา  “ขอตกลงความรวมมือฉบับนี้มีผลบังคับ

ใชเปนระยะเวลา 5 ป  นับต้ังแตวันลงนามในขอตกลงโดยอธิการบดีของทั้งสองมหาวิทยาลัย  อนึ่ง  ขอตกลงนี้ 

อาจมีการปรับปรุงแกไขไดตามความตองการและการเจรจารวมกันของทั้งสองฝาย” 

  ในการนี้ฝายวิเทศสัมพันธไดพิจารณาแลวเห็นวา  การจัดทําขอตกลงความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศ นั้น  จะเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยที่จะสงเสริมใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนและเกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางทั้งสองมหาวิทยาลัยจึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมคณบดี         

เพื่อพิจารณา (ราง) ขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศ  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน  (ราง)  ขอตกลงความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศ  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม 

ใน (ราง) ขอตกลงความรวมมือดังกลาวตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.3       ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส            

  เพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในลักษณะโครงการพเิศษ 
     
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะโบราณคดีประสงคขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษา 

ฝร่ังเศสเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในลักษณะโครงการพิเศษ  โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน           

ปการศึกษา 2550  เปนตนไป  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการ

พิเศษ ครั้งที่ 1/2550  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรดังกลาวแลว 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในลักษณะโครงการพิเศษ  แลวใหนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4       การประเมนิการสอนโดยนกัศึกษา 
    
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยทดลองประเมินการสอนโดยนักศึกษาผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต             

เมื่อภาคการศึกษาตน ปการศึกษาตน 2549 โดยกําหนดเปนเงื่อนไขการดูผลการศึกษาที่นักศึกษาจะตองประเมิน

การสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียน นั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค  ฝายวิชาการไดประชุมหารือรวมกับรองคณบดีฝายวิชาการและ 

ผูแทนศูนยคอมพิวเตอรเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานการประเมินการสอนโดยนักศึกษา สําหรับ                  

ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 สรุปผลไดดังนี้ 

  1.  ใหนักศึกษาประเมินการสอนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน กรณีบางรายวิชาที่มีอาจารย

ผูสอนหลายทานใหประเมินอาจารยผูสอนทุกทานในรายวิชานั้น 

  2.  การประเมินการสอนกําหนดใหเปนเงื่อนไขสําหรับการดูผลการศึกษาของนักศึกษาในแตละ

รายวิชา  ยกเวนรายวิชาที่ไดสัญลักษณ  I  และนักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากผลการศึกษา 

  3. กรณีนักศึกษายังไมไดประเมินการสอนแตไดเขาระบบเพื่อดูผลการศึกษาใหศูนยคอมพิวเตอร 

ทําโปรแกรมเตือนและใหนักศึกษาประเมินการสอนกอนดูผลการศึกษา 

  4.  กรณีนักศึกษาไมประเมินการสอนจะไมสามารถเขาระบบเพื่อดูผลการศึกษาไปจนถึง

ระยะเวลาที่กําหนดใหประเมินการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

  5.  รูปแบบการประเมินการสอนสําหรับภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2549 ยังคงรูปแบบ

เชนเดียวกับภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549  ที่มีความหลากหลายตามที่คณะวิชากําหนด 
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  6.  รายชื่ออาจารยผูสอนที่คณะวิชาแจงขอมูลในการเปดสอนรายวิชาประจําภาคจะเชื่อมโยง 

กับการประเมินการสอนของนักศึกษา  โดยหากคณะมีการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารยผูสอนขอใหแจงกองบริการ

การศึกษาเพื่อปรับแกขอมูลใหสอดคลองกัน 

  7.  ใหกองบริการการศึกษาประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขการดูผลการศึกษา

ทางเว็บไซดของระบบบริการการศึกษา 

  8.  ใหคณะวิชาสงรายชื่อเจาหนาที่คณะที่มีสิทธิเขาใชระบบเพื่อดูผลขอมูลได 

  สําหรับแผนการดําเนินงานในขั้นตอนตอไปมีดังนี้ 

  1.  ศูนยคอมพิวเตอรจะพัฒนาโปรแกรมใหสามารถประมวลผลขอมูลการประเมินการสอนพรอม

ทั้งออกรายงานไดทั้งในระดับรายวิชา  ภาควิชาและคณะวิชา 

  2.  ใหสอบถามฝายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยวา  จําเปนตองใชขอมูลจาก 

แบบประเมินการสอนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยหรือกลุมสาขาวิชาหรือไม  เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการ

พิจารณาถึงความจําเปนในการปรับแบบการประเมินที่หลากหลายในแตละคณะวิชาเพื่อใหเปนรูปแบบเดียวกัน 

  3.  กําหนดระยะเวลาการประเมินสําหรับปการศึกษาถัดไปเปน 1 เดือนกอนวันสอบวันแรกไป

จนถึง 2 สัปดาหนับจากวันสอบวันสุดทายของภาคการศึกษานั้น ๆ 

  4.  ใหกองบริการการศึกษาตรวจสอบและรวบรวมขอมูลอาจารย  ภาควิชาและคณะวิชาให

สมบูรณ  โดยอาจทําเรื่องขอเขาใชระบบบุคลากรจากฝายการเจาหนาที่  กองกลาง  เพื่อรองรับการประมวลผล   

ในระดับภาควิชาและคณะวิชาตอไป 

  5.  ใหศูนยคอมพิวเตอรพิจารณาความเปนไปไดในการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ

ประเมินการสอนตองเปนผูเขาเรียนเกิน 80%  ของระยะเวลาเรียน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานการประเมิน

การสอนโดยนักศึกษา  สําหรับภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2549  ตามที่ฝายวิชาการเสนอ ทั้งนี้  หาก         

คณะวิชาใดประสงคจะใหขอแนะนํา/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  ขอใหนําเสนอ   

ไปยังรองอธิการบดีฝายวิชาการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.5       หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบมัลติมเีดยี   
    หลักสูตรนานาชาติ  (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2550) วิทยาลัยนานาชาต ิ  
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคขอออนุมัติเปดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการ

ออกแบบมัลติมีเดีย  หลักสูตรนานาชาติ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาค 
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การศึกษาตน  ปการศึกษา 2550 เปนตนไป  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั ้งที ่ 1/2550 เมื ่อวันที ่ 15 

กุมภาพันธ 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต  

สาขาวิชาการออกแบบมัลติมีเดีย  หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) วิทยาลัยนานาชาติ แลวให

นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6       การแตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป 
     
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 459/2549 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549 ที่ 493/2549 ลงวันที่ 29 

มีนาคม 2549 และที่ 760/2549  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป นั้น  

เนื่องจากวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวจะสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 15 มีนาคม 2550 ดังนั้น  คณะวิชาตาง ๆ 

จึงไดเสนอรายชื ่อผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั ่วไปมาเพื ่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั ้ง            

ผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารรายชื่อผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในรายชื่อผูประสานงานรายวิชา 

ศึกษาทั่วไปตามที่คณะวิชาเสนอมา ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการตรวจสอบรายละเอียด

ในรายชื่อผูประสานงานรายวิชาอีกครั้งกอนนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

  อนึ่ง   ในสวนผูประสานงานรายวิชาในหนาที่ 2 รายวิชา 080 105  ปรัชญาพุทธศาสนา  และ

รายวิชา  080 106   พุทธศาสนาในชีวิตของคนไทย   ใหแกเปน  “ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน”  ในหนาที่  5 

รายวิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกเปน  “อ.มานพ  เอี่ยมสะอาด”

  
ปดประชุมเวลา  11.40  น. 
      

 

 

 

          (นางสาวศุภาวรรณ   ถาวรล้ําเลิศ)                           

                ผูจดรายงานการประชุม 
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