
                    รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                        ครั้งที่  5/2550 
                            วันอังคารที่  13  มีนาคม  2550 
         ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

            --------------------------------- 

 
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.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

   7.  ผศ.ดร.โรม  วงศประเสริฐ  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  พระราชวังสนามจันทร 

     รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

   8.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ      

   9.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 10.  รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร         

 11.  อ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

 12.  ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร 

 13.  ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

 14.  อ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน  รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 15.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 16.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 17.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

 18.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 18.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    

 19.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ   

 20.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   

 21.  รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบตุร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 22.  ผศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป          

 23.  ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ  ประธานสภาคณาจารย   
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

   1.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร  

   2.  รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร          

 
ผูไมมาประชมุ 
   1.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา           ติดราชการ 

     และภูมิปญญาทองถิ่น 

   2.  อ.สกุล   บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   ติดราชการ 

   3.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร  ติดราชการ 

   4.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  ติดราชการ 

   5.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร    ติดราชการ 

   6.  ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร   ติดราชการ 

  
เปดประชุมเวลา 10.20 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  4/2550 
   เมื่อวันอังคารที่  27 กุมภาพันธ  2550 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่  4/2550  เมื่อวันอังคารที่  27 กุมภาพันธ 2550 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  แผนการใชจายเงินงบประมาณประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2550 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 จํานวน 1,066.370               

ลานบาท  โดยไดจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ตามแบบ
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รายงาน  สงป.301  สงป.302  สงป.302/1  สงป.302/2  เพื่อสงสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

แลว นั้น 

  ในการนี้งานงบประมาณไดจัดทําสรุปแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2550               

ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

  -  ไตรมาสที่  1  รอยละ  12.627 

  -  ไตรมาสที่  2  รอยละ  37.882 

  -  ไตรมาสที่  3  รอยละ  73.956 

  -  ไตรมาสที่  4  รอยละ            100.000 

  ทั้งนี้  ในปงบประมาณ พ.ศ.2550  รัฐบาลกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณทั้งส้ิน          

รอยละ 93 และเปาหมายการเบิกจายงบลงทุนรอยละ 73 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอพรอมรายงานผลการเบิกจายงบประมาณไตรมาสแรกให  

สภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 

  
ระเบียบวาระที่  2.2  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติรบันักศกึษา 
   สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุเปนกรณีพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ  ซึ่งในปการศึกษา 2549 เปนปการศึกษา

แรกพบวา  มีจํานวนผูสมัครเขาศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุคอนขางนอยและไมเปนไปตาม

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545 – 2549 ซึ่งกําหนดแผนการรับนักศึกษาจํานวน 60 คน 

แตผลที่ไดมีนักศึกษาเพียงจํานวน 32 คน และผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาสวนใหญมีผลคะแนนการสอบ

คัดเลือกเขาศึกษาและผลการเรยีนในชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาตนคอนขางต่ํา 

  ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปญหา

ดังกลาวซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

และคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2550 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 ดังนี้  

  ในปการศึกษา 2550  ใหดําเนินการคัดเลือกจากผูสมัครเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร            

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ  สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร  ประจําป

การศึกษา  2550  ที่มีผลการสอบคัดเลือกอยู ใน เกณฑดีแตมิ ได รับการคัดเลือกฯ  ให เข าศึกษาใน                  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามโครงการดังกลาวไดโดยไมตองสมัครและสอบคัดเลือกใหม              
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ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถแกไขปญหาทั้งเรื่องจํานวนรับนักศึกษาและคุณภาพของนักศึกษาในสาขาวิชา

วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุได 

  ดังนั้น  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงประสงคขออนุมัติรับนักศึกษา              

เขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ  ประจําป

การศึกษา 2550  เปนกรณีพิเศษ  โดยดําเนินการคัดเลือกจากผูสมัครเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ  สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร  ประจําป

การศึกษา  2550  ที่มีผลการสอบคัดเลือกอยู ในเกณฑดี   แตมิ ได รับการคัดเลือกฯ  ให เขาศึกษาใน                  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามโครงการดังกลาวไดโดยไมตองสมัครและสอบคัดเลือกใหม  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ 

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

การปรับปรุงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม  โดยใหกองบริการการศึกษาจัดทําคําส่ังรายชื่อคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น บัดนี้  กองบริการการศึกษาไดรายงาน             

ใหทราบวา  ในชวงเดือนธันวาคม 2549 – กุมภาพันธ 2550 กองบริการการศึกษาไดจัดทําคําส่ังแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 

  1.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการและ

วิศวกรรมพอลิเมอร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการและ

วิศวกรรมพอลิเมอร  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) หลักสูตรนานาชาติ  บัณฑิตวิทยาลัย 

  2.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเขมรศึกษา  

สาขาวิชาภาษาสันสกฤต  สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออกและสาขาวิชาจารึกภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2550) บัณฑิตวิทยาลัย 

  3.  คณะอนุกรรมการพิจารณาวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  4.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการสื่อสารมวลชน  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  5.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปตโตรเคมีและวัสดุ 

พอลิเมอร  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2550)  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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  6.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการและ

วิศวกรรมวัสดุ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ   

 
ระเบียบวาระที่  2.4  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2549  ในรายวิชา  435237  Research  Methodology  in Social  Sciences  ของนักศึกษาจํานวน  2 ราย               

โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร  คร้ังที่ 22/2549 เมื่อวันที่ 18 

ธันวาคม 2549    

  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.5 หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) และ
   หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  (หลักสูตรนานาชาติ/ 
   หลักสูตรใหม  พ.ศ.2549) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเสนอหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส  

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  (หลักสูตรนานาชาติ/

หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความ

เห็นชอบ นั้น 

  ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาแลว มีขอสังเกตวาขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542  ในเรื่องเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ .ศ .2548 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ระบุวา  “ระดับปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ  2 ระบุวาผลงานวิทยานิพนธ
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จะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ

ในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง  (Peer  Review)  กอนการตีพิมพ 

และเปนที่ยอมในสาขาวิชานั้น  “ซึ่งจากการวิเคราะหหลักสูตรตามที่เสนอมาพบวา  ขอบังคับมหาวิทยาลัย

ศิลปากรวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542  ไมมีการระบุวานักศึกษาในระดับปริญญาเอก

ตองมีการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธซึ่งไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ดังกลาว จึงเห็นควรให

มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542  เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และ

หลังจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจักไดดําเนินการรับทราบหลักสูตรทั้งสองตอไป  ทั้งนี้  เมื่อ

ดําเนินการดังกลาวเรียบรอยแลวโปรดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบกอนสงหลักสูตรใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวนหลักสูตรละ 5 เลม  พรอมแผนบันทึกขอมูลและแบบรายงานขอมูลการ

พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก  (สมอ.06) ซึ่งลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลโดย  

นายกสภา/อธิการบดีเพื่อที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.6  ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดแสดงดนตรีการกุศล 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะดุริยางคศาสตรไดจัดแสดงดนตรีการกุศลสดุดีดนตรีมหาราชา  เพื่อนํารายไดจาก

การจัดแสดงดนตรีโดยไมหักคาใชจายสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล  เนื่องในวโรกาสการจัดงานฉลองสิริราช

สมบัติครบ 60 ป  และไดขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินเปนเช็คธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) จํานวน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)  นั้น   

  ในการนี้ราชเลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว  

ทรงขอบใจในความปรารถนาดีของมหาวิทยาลัย 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1       คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอความอนุเคราะห 

 ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา  2549                    
    และภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2550 แก นางสาวธัญญารัตน  นารถเมธ ี 
  
สรุปเรื่อง 
  ดวยนางสาวธัญญารัตน  นารถเมธี  รหัสนักศึกษา 0948719 นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับความเดือดรอนเนื่องจากบานพัก  

จังหวัดสมุทรสาครถูกเพลิงไหม 

  ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งที่ 1/2550  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550  เห็นชอบใหยกเวนคาลงทะเบียนเรียน      

และคาธรรมเนียมพิเศษในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก  นางสาวธัญญารัตน    

นารถเมธี  ในภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2549  และในภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2550  เพื่อเปนการ  

ชวยเหลือนักศึกษา  พรอมนี้คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอที่ประชุมพิจารณา

คาธรรมเนียมการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับคณะวิชาและหนวยงานอื่น ๆ  ในมหาวิทยาลัยวา   เห็นสมควรสนับสนุน

เปนกรณีพิเศษประการใดบาง 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการใหความอนุเคราะหตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร  

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ โดยเห็นชอบใหยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชาและ

หนวยงานอื่น ๆ  ในมหาวิทยาลัยตามรายการตอไปน้ีแก  นางสาวธัญญารตัน  นารถเมธี  เพื่อเปนการชวยเหลือ

นักศึกษา 

  -  คาบํารุงหองสมุด 

  -  คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา 

  -  คาบํารุงมหาวิทยาลัย 

  -  คาบํารุงการใหบริการคอมพิวเตอร 

  -  คาหนวยกิตรายวิชา 

  -  คาธรรมเนียมพิเศษ 

  สําหรับคาบริการสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุเปนการคุมครองเพื่อประโยชนของนักศึกษา           

ที่ประชุมเห็นชอบใหเบิกจากงบประมาณในสวนของกองกิจการนักศึกษา 
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ระเบียบวาระที่ 4.2      รายงานผลงานความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพือ่เพิ่มพูนความรู                  

  ทางวิชาการ ครั้งที่ 2  และครั้งที่ 3 ของรองศาสตราจารย กัญญรัตน  เวชชศาสตร 
  คณะอักษรศาสตร 

   
สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1440/2548  ลงวันที่ 14 กันยายน 2548 อนุมัติให            

รองศาสตราจารยกัญญรัตน  เวชชศาสตร  ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อทํางานวิจัย  เร่ือง  

“วรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของชนชาติไทย”  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย   เร่ือง  “มโนทัศนเร่ืองนาคของ             

ชนชาติไท”  มีกําหนดระยะเวลา 1 ป  ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2549  ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2550 นั้น 

  บัดนี้  รองศาสตราจารยกัญญรัตน  เวชชศาสตร  ไดรายงานผลงานความกาวหนาของการ               

ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  คร้ังที่ 2 (ระหวางวันที่ 18 มิถุนายน 2549 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2549) 

และครั้งที่ 3 (ระหวางวันที่ 18 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2549)  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจํา               

คณะอักษรศาสตร ครั้งที่ 4/2550  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550 ไดรับทราบรายงานผลงานความกาวหนาของการ            

ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ คร้ังที่ 2 และครั้งที่ 3 แลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชมุพจิารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบรายงานผลงานความกาวหนาของการไปปฏบิัติงาน 

เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3  ของ รองศาสตราจารยกัญญรัตน   เวชชศาสตร 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3       การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหกระทรวงการคลังประกาศใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 แลว ซึ่งตามความในขอ 7 แหงระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 ไดกําหนดวา 

  “ขอ 7 การเบิกเงินตอบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราดังนี้ 

                    7.1 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ ใหมีสิทธิเบิกเงินตอบแทนไดไมเกิน           

วันละสี่ชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละหาสิบบาท 

                   7.2  การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ใหมีสิทธิเบิกเงินตอบแทนไดไมเกินวันละเจ็ดชั่วโมง         

ในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท 

                   7.3 กรณีมีความจําเปนที่ตองปฏิบัติงานซึ่งเปนภารกิจหลักของหนวยงานเปนครั้งคราว            

หรือเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายใหหนวยงานปฏิบัติ โดยกําหนดระยะเวลาแนนอนและมีลักษณะ

เรงดวน  เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือประโยชนสาธารณะ หัวหนาสวนราชการอาจสั่งการให
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ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดตอกัน  โดยใหสิทธิเบิกเงินคาตอบแทนเปนรายครั้งไมเกินครั้งละเจ็ดชั่วโมง              

ในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท 

                  7.4 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายชวงเวลาภายในวันเดียวกัน ใหนับเวลาปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการทุกชวงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินตอบแทนสําหรับวันนั้น 

                  7.5 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนอื่นของทางราชการสําหรับการ

ปฏิบัติงานนั้นแลว ใหเบิกไดทางเดียว” นั้น 

  เนื่องจากการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา 

ซึ่งมิไดเบิกจากงบประมาณแผนดิน  และลูกจางชั่วคราว ตามขอ 13 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ

เบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2538  กําหนดใหจายในอัตราชั่วโมงละ 30 บาท  แตไมเกิน 100 

บาทตอวัน หรือ 200 บาทตอวันหยุดราชการ  ดังนั้น  อัตราการจายเงินคาตอบแทนของมหาวิทยาลัยศิลปากร      

ตามที่กําหนดไวในขอ 13 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ.2538  จึงไมสอดคลองกับเงินตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน                 

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550  จึงเห็นควรนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีการพิจารณาแกไข

เพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2538 ขอ 13 

เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

พ.ศ.2550  พรอมนี้งานวินัยและนิติการไดนําเสนอ  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงิน

รายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับแกไขเพิ่มเติมมาดวยแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบกิจายเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบ ในหลักการใน (ราง) ระเบียบมหาวทิยาลัย

ศิลปากรวาดวยการเบกิจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  โดยใหเพิ่มขอความดังตอไปนี้  

ในขอ 13  

  “ขอ 13. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ซึ่งมิไดเบิกจากงบประมาณแผนดินและของลูกจางชั่วคราว ใหเบิกไปตาม

หลักเกณฑ....”   

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.4       คณะศึกษาศาสตรขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน   
               เปน  ภาควิชาการศกึษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม 
   
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียนประสงคเปล่ียนชื่อภาควิชาจาก  ภาควิชาการศึกษา           

นอกโรงเรียน  เปน  ภาควิชาการพัฒนามนุษยและสังคม  ซึ่งที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 14/2549 เมื่อวันอังคารที่ 18 

กรกฎาคม 2549 ไดพิจารณาแลวเห็นวา  เพื่อใหเกิดการรัดกุมและรอบคอบมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ

ภาควิชา  จาก  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน  เปน  ภาควิชาการพัฒนามนุษยและสังคม  เนื่องจากชื่อภาควิชา

การพัฒนามนุษยและสังคมเปนภารกิจของหนวยงานในระดับคณะวิชามากกวาระดับภาควิชาจึงเห็นควร              

ใหภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียนพิจารณาในเรื่องขอบเขต  เนื้อหาหลักสูตรและการเปลี่ยนชื่อภาควิชาอีกครั้ง           

โดยใหคณะศึกษาศาสตรรวมกับภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียนประสานกับรองอธิการบดีฝายวิชาการในการเชิญ

นักวิชาการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาในรายละเอียดดังกลาวอีกครั้ง  แลวใหนําเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณากอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปและที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2549   

ที่ประชุมไดรับทราบความคืบหนาจาก อ.ดร.ชิดชงค  นันทนาเนตร  ซึ่งไดกลาวชี้แจงตอที่ประชุมวา  ในเบื้องตน

ทางภาควิชาพิจารณาแลวประสงคขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาจาก  “ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน”  เปน  “ภาควิชา

การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม”  แทน จากเดิมซึ่งขอเปลี่ยนเปน  “ภาควิชาการพัฒนามนุษยและ

สังคม”  เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนกับคณะอื่นและเปนชื่อที่มีความหมายชัดเจน/จํากัดความและเนนไปทาง

การศึกษาตลอดชีวิตมากขึ้นกวาเดิม สําหรับเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุผล/ความจําเปนของการเปลี่ยน

ชื่อภาควิชา  เปน  “ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม”  จะไดนําเสนอตอที่ประชุมคณบดี             

พิจารณาตอไป  

  ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนชื่อภาควิชา

การศึกษานอกโรงเรียน  คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549                  

ตามขอเสนอแนะของอธิการบดีที่ตองการใหพิจารณาเปนไปอยางรอบคอบและเปนประโยชนทางวิชาการ นั้น 

  บัดนี้ ฝายวิชาการไดนําเสนอใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาความเห็นเมื่อวันที่          

20 พฤศจิกายน 2549 และไดความเห็นจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทาน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 แลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารสรุปความเห็นการเปลี่ยนชื่อภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน      

เปน  ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบตามความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ซึ่งเห็นควรใหเปล่ียนชื่อภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน เปน ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและ

สังคม  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.5       โครงการฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 65 ป พ.ศ.2551      
   
สรุปเรื่อง 
  ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดจัดทําโครงการฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 65 ป        

พ.ศ.2551  โดยมีระยะเวลาดําเนินงานตั้งแตเดือน กันยายน 2551 ถึงเดือน มีนาคม 2551 นั้น 

  ในการนี้มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อระดมความคิดในการจัดโครงการฉลอง

มหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 65 ป  เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ          

เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีใหความเห็นชอบในหลักการโดยสรุปไดดังตอไปน้ี 

  1.  การจัดนิทรรศการ 

   -  ของมหาวิทยาลัย, ศิษยเกา 

   -  คณะวิชา  และหนวยงาน 

   -  งานที่มีอยูประจําทุก ๆ ป 

   -  นิทรรศการเฉพาะโครงการ 1 เร่ือง 

   -  รวบรวมผลงานศิษยเกาตั้งแตอดีตที่มีชื่อเสียงในแตละดาน 

  2.  การจัดทําหนังสือ ส่ิงพิมพ และเอกสารเผยแพร 

   -  หนังสือ  “ศิลปากรอายุครบ 65 ป” 

   -  หนังสือประกอบกิจกรรมนิทรรศการและโครงการในขอ 1 

   -  หนังสือส่ิงพิมพทางวิชาการ 

   -  บทความทางวิชาการ 

  3.  การจัดประชุมทางวิชาการ 

   -  การประชุมทางวิชาการของสาขาวิชาตาง ๆ ของคณะวิชาและหนวยงาน  

      ในวาระ 65 ป  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

-  การจัด  Symposium  ทางดานศิลปะระดับนานาชาติ 

-  การจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 

  4. การจัดทําของที่ระลึก 

   -  CD  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในวาระอายุครบ 65 ป 

   -  เหรียญที่ระลึก 

   -  เส้ือ 

  5.  การจัดทําแสตมปที่ระลึกในวาระ 65 ป 

   -  เสนอกรมไปรษณียจัดประกวดแสตมป 65 ป  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  6.  การจัดทํา  Logo  65 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   -  ประกวด Logo 65 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อใชในการประชาสัมพันธ 
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  7.  การจัดสรางถาวรวัตถุในวาระ 65 ป  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   -  จัดสรางลานอนุสาวรียศิลป  พีระศรี  เพื่อกิจกรรมดานศิลปะวัฒนธรรมและเปน           

ศูนยรวมใจ  ณ  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

   -  จัดสรางลานอนุสาวรียศิลป  พีระศรี  เพื่อจัดกิจกรรมดานศิลปะวัฒนธรรมและเปน

ศูนยรวมใจ  ณ  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

  8.  การจัดหาทุนโครงการมหาวิทยาลัยศิลปากรอายุครบ 65 ป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารโครงการฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 65 ป พ.ศ.2551 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหความเห็นชอบในหลักการในการดําเนินงานและการจัดกิจกรรม

ตามที่คณะทํางานเพื่อระดมความคิดในการจัดโครงการฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 65 ป เสนอ 

  ทั้งนี้  ที่ประชมุมีขอเสนอแนะเพื่อเสนอคณะทํางานเพื่อระดมความคิดในการจัดโครงการฉลอง 

มหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 65 ป พิจารณาการดําเนินการจัดโครงการฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 65 ป 

ดังนี้ 

  1.  ระยะเวลาในการดําเนินงานในชวงเดือน กันยายน 2551 ถึง เดือนธันวาคม 2551  คอนขาง

จํากัดเวลา ควรที่จะเริ่มตั้งแตเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือน ธันวาคม 2551 

  2.   การจัดสรางถาวรวัตถุในวาระ 65 ป  มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสิ่งสําคัญแตไมควรเนน

ในสวนนี้มากนัก  ควรที่จะเนนในเรื่องการจัดตั้งกองทุนเนื่องในโอกาสฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 65 ป 

มากกวา เนื่องจากกองทุนฯ  มหาวิทยาลัยสามารถนํามาบริหารจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร

ในอนาคต   ในรูปแบบตาง ๆ  เชน  การพัฒนางานวิชาการ/พัฒนางานวิจัย/พัฒนาบุคลากร  ฯลฯ และกองทุนฯ  

สามารถเพิ่มพูนงอกเงยขึ้นตามกาลเวลา  โดยใหมหาวิทยาลัยประสานงานกับสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัย 

ศิลปากรและขอความรวมมือศิษยเกามหาวิทยาลัยศิลปากรในการจัดหาระดมทุนตอไป 

  3.  การจัดประชุมทางวิชาการ คณะวิชา/หนวยงานตาง ๆ ยินดีสนับสนุนใหความรวมมือ          

แตควรเนนการจัด  Symposium ทางดานศิลปะระดับนานาชาติ   โดยในระยะเริ่มแรกควรขอความรวมมือกับ 

มหาวิทยาลัยตางประเทศที่มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและควรจัดในชวง

เดือนธันวาคม 2551 และถือเปนโอกาสสําคัญที่จะบูรณาการทางดานศาสตรและศิลปรวมกัน 

  4.  ดานวิชาการ เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยควรคํานึงเปนอันดับแรกและมอง     

ไปขางหนาอีก 10 ปจากนี้มหาวิทยาลัยจะมีวิสัยทัศน/วิธีการบริหารจัดการเปนไปในทิศทางใด โดยควรเนนบทบาท

ตอสังคม/จัดทําโครงการที่เปนประโยชนตอชุมชนตอสังคมเปนลําดับตน ๆ  

  5. ดานประชาสัมพันธควรเริ ่มวางแผนการประชาสัมพันธแตเนิ ่น  ๆ  และควรเนนการ

ประชาสัมพันธคณะวิชาใหม ๆ  เพื่อใหบุคลากรภายนอกไดทราบ  โดยศูนยคอมพิวเตอรจะเปนศูนยกลางใน

การดําเนินการเรื่อง IT  และควรดําเนินการเรื่อง  Logo  ของงานฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 65 ป  

  6.  งานวารสารทางวิชาการ ทําใหกาวสูคุณภาพในระดับ  International  โดยมีคณะกรรมการ 

จากนานาชาติ  เพื่อเนนความเขมขนของงาน Academic 
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  7.  ควรมีการจัดทํารายการโทรทัศนทั้งคณาจารย  ศิษยเกา  ศิษยปจจุบัน โดยมีการบริจาค

เงินทางสื่อโทรทัศนเพื่อระดมทุน รวมทั้งมีการจัดงาน  Gala  Dinner  ซึ่งควรตั้งเปาการระดมทุนเงินกองทุน 

  8.  มหาวิทยาลัยควรออกคาํส่ังแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะอนุกรรมการการจัด

โครงการฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 65 ป  โดยเร็ว  เพือ่ท่ีคณะวชิา/หนวยงานทีเ่กี่ยวของจะไดพิจารณา

วางแผนและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับคณะวิชา/หนวยงานตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6       การจัดทาํงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
   
สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ในการ

ประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายการดังตอไปน้ี 

  1.  (ราง) ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  

  2.  วงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 (เบื้องตน) จํานวน 

1,929.8 ลานบาท  ตามที่คณะวิชา/หนวยงานไดเสนอคําขอตั้งงบประมาณ  โดยเพิ่มจากที่ได รับจัดสรร                   

ในปงบประมาณ พ.ศ.2550  จํานวนสูงถึง  863.4  ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 81.0 ดังนี้ 

   2.1  รายจายประจําขั้นต่ําที่จําเปน   671.2  ลานบาท  ประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี 

         -  เงินเดือนและคาจางประจํา  435.0 ลานบาท 

         -  คาตอบแทน     30.7 ลานบาท 

                  (คาเชาบาน  เงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน 

                                                        เงินเดือนเต็มขั้น/คาตอบแทน กําลังคนดานสาธารณสุข)                                   

     -  คาเชาทรัพยสิน   19.9 ลานบาท 

         -  คาสาธารณูปโภค   77.0  ลานบาท 

         -  อุดหนุนบุคลากร             108.6 ลานบาท 

   2.2  คาจางชั่วคราว            15.8   ลานบาท 

   2.3  คาตอบแทนพนักงานราชการ   5.7 ลานบาท 

   2.4  งบดําเนินงาน          145.8 ลานบาท  

   2.5  งบลงทุน           892.9  ลานบาท ประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี 

         -  คาครุภัณฑ    428.0 ลานบาท 

         -  ส่ิงกอสราง                464.9    ลานบาท 

    2.6  งบเงินอุดหนุน          198.4 ลานบาท 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 เสนอ แลวใหนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงบประมาณ 

เพื่อพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.7      การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
    ฉบับป พ.ศ.2547  
   
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชีย

ศึกษา ฉบับป พ.ศ.2547 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ  

  1. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษในกลุมภาษาเปอรเซียใหสอดคลองกับชื่อที่              

เปนสากล  จํานวน 12 รายวิชา 

  2.  ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับเลือก  กลุมวิชาภาษาเอเชีย จํานวน 6 รายวิชา 

  3.  ขอเพิ่มรายวิชาบังคับเลือกกลุมวิชาภาษาเอเชีย จํานวน 6 รายวิชา 

  4.  ขอเพิ่มขอกําหนดรายวิชาบังคับกอนในกลุมวิชาภาษาเอเชีย จํานวน 27 รายวิชา 

  ทั้งนี้  จะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป นั้น 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 ไดพิจารณา                  

ใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขา 

วิชาเอเชียศึกษา ฉบับป พ.ศ.2547 ตามที่คณะอักษรศาสตรเสนอ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.8      การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

  (หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2546) 
   
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร                

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2546) โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข 

คือ  เปล่ียนเงื่อนไขรายวิชาบังคับกอนในรายวิชาบังคับหมวดวิชาเฉพาะจํานวน 1 รายวิชาคือ 
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-  รายวิชา 616322  กระบวนการถายเทความรอน   3(3-0-6) 

        (Heat  Transfer  Processes) 

      วิชาบังคับกอน  :  *616222  อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี 1 

                    *อาจเรียนพรอมกันได 

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550  ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2546) ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เสนอและเนื ่องจากเปนการปรับปรุงที ่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  ดังนั ้น  จะไดใหรองอธิการบดี                 

ฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.9       การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร     
  
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 824/2548 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 แตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร   โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 นั้น  เพื่อใหการ            

ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม) 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปน

คณะกรรมการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 

  1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ 

  2.  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 

       ผูแทนกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ   

  3.  คณบดีคณะอักษรศาสตร    กรรมการ 

       ผูแทนกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

  4.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร    กรรมการ 

       ผูแทนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 

       วิทยาศาสตรสุขภาพ   
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  5.  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 

  6.  เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.10      การแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลยัศิลปากร 

  ประจําป 2550      
  
สรุปเรื่อง 
  ดวยใกลจะถึงกําหนดการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรแลว ดังนั้น             

เพื่อทําใหการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2550 ในวันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2550 

เปนไปดวยความเรียบรอย  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ  (ราง)  รายชื่อการแตงตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.2550 

  ตามรายละเอ ียดในเอกสาร   (ราง)  รายชื่อการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและ

คณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.2550 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบ  (ราง)  รายชื่อคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน 

วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.2550 สําหรับรายชื่อในสวนของคณะกรรมการ                

ดําเนินการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.2550 ที่ประชุมพิจารณาแลว  

เห็นชอบใหเพิ่ม หัวหนาสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เปนกรรมการ  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม

ในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.11       โครงการจัดทาํตนทนุตอหนวยผลผลิต     
   
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยมีระบบงบประมาณ พัสดุ  การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ –               

พึงจาย  ลักษณะ 3 มิติ  และมีระบบบัญชีตนทุนแลว  แตเนื่องจากในรายละเอียดและขั้นตอนการทํางานของ 

ระบบบัญชีตนทุนตองมีการกําหนดหลักเกณฑ  ขอบเขตคาใชจายที่จะนํามาใชในการคํานวณตามสูตร              

ซึ่งเกี่ยวกับการปนสวนคาใชจายลงสูคณะฯ  และหนวยงานดวย  ประกอบกับคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.2550  ไดกําหนดตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต กําหนด 

ใหมหาวิทยาลัยจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตอหัว  โดยจําแนก

ตามกลุมสาขาและรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบ หลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด       

กรณีดังกลาว  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นวา  การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตจําเปนตองให

ผูเกี่ยวของทั้งผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย  ผูบริหารระดับคณะในแตละกลุมสาขาวิชาและเจาหนาที่การเงิน
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สวนกลางไดมีสวนในการกําหนดนโยบาย  เพื่อใหการดําเนินงานไดบรรลุผลจึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการ

กําหนดนโยบายการดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชมุพจิารณาแลว มมีติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชือ่ตอไปน้ีเปนคณะกรรมการ 

กําหนดนโยบายการดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

  1.  รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 

  2.  รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร  กรรมการ 

  3.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย  กรรมการ 

  4.  รองอธิการบดี  เพชรบุรี   กรรมการ 

  5.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร   กรรมการ 

  6.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 

  7.  คณบดีคณะโบราณคดี   กรรมการ 

  8.  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  กรรมการ 

  9.  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร   กรรมการ 

                      10.  ผูอํานวยการกองกลาง    กรรมการ 

           11.  ผูอํานวยการกองแผนงาน   กรรมการ 

           12.  หัวหนาสํานักงานวิทยาเขตเพชรบุรี  กรรมการ 

           13.  หัวหนาฝายคลัง กองกลาง   กรรมการและเลขานุการ 

           14.  หัวหนางานบัญชี  กองกลาง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

           15.  หัวหนางานพัสดุ  กองกลาง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

           16.  หัวหนางานคลัง  กองงานวิทยาเขต  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

           17.  หัวหนางานพัสดุ  กองงานวิทยาเขต  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.12       การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายเปนกรณพีิเศษ 
    ประจําป 2550          
   
สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกคณะศึกษาศาสตร ที่ ศธ 0520.203/211 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2550 เสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายเปนกรณีพิเศษ ประจําป 2550  ใหแก นางวนิดา  สิทธิรณฤทธิ์  

ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ระดับ 9  ตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม 2549  แลวนั้น 
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  เนื่องจากนางวนิดา  สิทธิรณฤทธิ์  ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9  

ยอนหลังตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม 2549  จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ              

ชั้นสายสะพาย  ชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย  (ป.ม.)  ได แตเนื่องจากนางวนิดา   สิทธิรณฤทธิ์  ไดเกษียณอายุ

ราชการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549  ซึ่งตามหลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่              

เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 กําหนดวา  ผูที่จะเสนอ              

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะตองเปนขาราชการ  ณ  วันที่ขอพระราชทาน ฯ  ทําใหคุณสมบัติของ                  

นางวนิดา  สิทธิรณฤทธิ์  ไมครบถวน 

  ดังนั้น  คณะศึกษาศาสตรจึงประสงคจะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณี

พิเศษ  ประจําป 2550  กรณีผูทําคุณประโยชนแกประเทศชาติ  และประชาชน  เพื่อเปนบําเหน็จความชอบใหแก  

นางวนิดา  สิทธิรณฤทธิ์   

  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ  

พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางประจํา ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 ไดพิจารณาใหความ 

เห็นชอบในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายเปนกรณีพิเศษ ประจําป 2550 ใหแก                

นางวนิดา  สิทธิรณฤทธิ์ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น

สายสะพายเปนกรณีพิเศษประจําป 2550 ใหแก นางวนิดา  สิทธิรณฤทธิ์  ตามที่คณะกรรมการพิจารณา              

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางประจําเสนอ  

แลวใหดําเนินการตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.13       การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณประจาํป 2550         
   
สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก ขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางประจํา ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 ไดพิจารณาการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นตราตาง ๆ ของคณะวิชาและหนวยงานแลวมีมติดังนี้ 

  1.  เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาของขาราชการ จํานวน 43 ราย 

  2.  เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายใหขาราชการ  จํานวน 

22 ราย 

  3.  เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายให ขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางประจํา จํานวน 236 ราย 
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  4.  เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายเปนกรณีพิเศษ               

กรณีผูทําคุณประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน  จํานวน 2 ราย คือ นางสาวเพ็ญศิ ริ   เจริญพจน                   

คณะอักษรศาสตร  ซึ่งขณะนี้ไดขยายเวลาราชการ  ตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 และ นางวนิดา  สิทธิรณฤทธิ์                 

คณะศึกษาศาสตร  ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ระดับ 9  ยอนหลังตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม 

2549 และไดเกษียณอายุราชการไปแลว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทาน  

เครื่องราชอิสริยาภรณใหแก  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางประจําเสนอตามขอ 1 – ขอ 4 แลว

ใหดําเนินการตอไป 

 
ปดประชุมเวลา  12.00  น. 
      

 

 

          (นางสาวศุภาวรรณ   ถาวรล้ําเลิศ)                           

                ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


