
                   
                 รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                       ครั้งที่  8/2550 
                           วันอังคารที่  24 เมษายน  2550 
    ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

ผูมาประชุม 
   1. รศ.ดร.วิวฒันชัย   อัตถากร  อธิการบด ี            ประธานที่ประชุม 

   2. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี            

   3.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   รองอธิการบดีฝายบริหาร 

   4.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา             

     และภูมิปญญาทองถิ่น 

   5.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

   6.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

   7.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม   

   8.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ      

   9.  รศ.สุรพล  นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 10.  อ.นพดล  ยุทธมนตรี   รองคณบดีฝายบริหาร  

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป 

 11.  รศ.ฐิติพฒัน ประทานทรัพย  รองคณบดีฝายบริหาร 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 12.  ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร  

 13.  ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

 14.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร    

 15.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 16.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 17.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 18.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย         

 19.  รศ.ดร.วศนิ  อิงคพฒันากุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวชิาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ

 20.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
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 21.  อ.ดร.วัชนยี  เชาวดํารงค  รองผูอํานวยการฝายบริหาร  

      รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 22. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ           ผูอํานวยการอาํนวยการศูนยคอมพิวเตอร  

 23.  ผศ.สน  สีมาตรัง                ผูอํานวยการหอศิลป   

 24.  ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ  ประธานสภาคณาจารย 

     
ผูไมมาประชมุ 
 1.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย  ลาพักผอน 

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  

     ฝายวิเทศสัมพันธ 

 2.  อ.สกุล  บณุยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  ติดราชการ       

 3.  รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร         ติดราชการ 

 4.  ผศ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป   ติดราชการ 

 5.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ติดราชการ 

 6.  รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและ  ติดราชการ 

     เทคโนโลยีการเกษตร   

 7.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกลุ  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ  ติดราชการ 

 8.  รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ติดราชการ 

    
เปดประชุมเวลา  10.20  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  7/2550 
   เมื่อวันอังคารที่  10  เมษายน  2550 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่ 7/2550  เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2550 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติรับรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่  1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (วาระลับ) 
   ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2550 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

(วาระลับ)  ครั้งที่  7/2550  เมื่อวันอังคารที่  10 เมษายน 2550 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตรัิบรองรายงานการประชมุคณบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร (วาระลับ)  

ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2550 โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยมีคณะวิชาตาง  ๆ  ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย                  

ปการศึกษา 2549 ดังนี้ 

  1.  คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 415277 History  and 

Tourism ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย ซึ่งไดเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร               

ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550  

  2.  คณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 361104 Interior 

Design III ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย   ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา                 

คณะมัณฑนศิลป เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 

  3.  คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชาดังตอไปน้ี 

       -  รายวิชา  463202 Introduction To Special  Education ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย            

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในการประชุมคร้ังที่ 6/2550                 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550  

       -  รายวิชา  471310 Educational Innovation At The Elementary School Level                  

ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย   ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร             

ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 

  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชาดังกลาว

แลว  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.2  ผลการปฏิบัตกิารตามมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2550 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยงานการประชุมไดจัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

2/2550  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

แลวจักไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 3/2550 วันที่ 9  พฤษภาคม 2550 

ตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ   
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 3/2550 วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  2.3  ขอหารือเกี่ยวกับการดํารงตาํแหนงรองคณบด ี
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีหนังสือ ที่ ศธ 0520/06492 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2549  ถึง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอหารือเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงรองคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร               

วา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2530                

วา พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ วิทยาลัย สถาบัน 

สํานัก ศูนย และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะและหัวหนาภาควิชาได นั้น 

  เนื่องจากตามมาตรา  29 มาตรา 31  มาตรา  35 และมาตรา  37 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 กําหนดใหรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีของคณะ  รองผูอํานวยการ

วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตองเปน

ขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงขอหารือวา พนักงานมหาวิทยาลัย

ของมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถดํารงตําแหนงรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   รองคณบดีของคณะ                   

รองผูอํานวยการวิทยาลัย  สถาบัน สํานัก ศูนย  และรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา

คณะ ตามความในมาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 35 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ.2530 ไดหรือไม นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวแลว เห็นวาแมจะมี

บทบัญญัติมาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 35 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ.2530  กําหนดใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้งผูดํารงตําแหนงรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีของคณะ   

รองผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา

คณะจาก “ขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัย”  ก็ตามแตเมื่อไดพิจารณาขอเท็จจริงที่วาในขณะที่มีการ                  

ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 บุคลากรในหนวยงานของมหาวิทยาลัยสวนใหญมีแต



 5 

เพียงผูที่ เปนขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยเทานั้น ตอมาเมื่อ  พ .ศ.2542 ไดมีมติคณะรัฐมนตรี                   

ใหมหาวิทยาลัยรับพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนตําแหนงขาราชการที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจาก

ราชการเพื่อรองรับการเตรียมความพรอมที่จะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในอนาคตและมหาวิทยาลัย

ศิลปากรไดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  ทําใหปจจุบันขอเท็จจริงปรากฏวา  บางหนวยงานของ

มหาวิทยาลัยไมมีขาราชการพลเรือนปฏิบัติงานอยูเลยมีอยูเปนจํานวนนอยมาก 

  ประกอบกับเมื่อพิเคราะหบทบัญญัติในมาตราตาง ๆ ดังกลาวขางตนของพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 แลวเห็นวา  คําวา “ขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัย” ที่ปรากฏอยูในมาตรา

ตาง ๆ นั้น มีความมุงหมายเฉพาะแตเพียงวาประสงคที่จะใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารในบัณฑิต

วิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตองแตงตั้ง                   

จากบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัยเทานั้น บัดนี้ เมื่อบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีทั้งผูที่                  

เปนขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยและผูที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประกอบกับบุคลากรประเภท

พนักงานมหาวิทยาลัยนับวันก็มีแตจะเพิ่มจํานวนขึ้น   ขณะที่บุคลากรประเภทขาราชการพลเรือนของ

มหาวิทยาลัยมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง  การจะหามมิใหพนักงานมหาวิทยาลัยดํารงตําแหนงผูบริหาร

หนวยงานตาง ๆ จะเปนอุปสรรคตอการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยและไมตรงกับเจตนารมณของกฎหมาย

ดวย 

  ดังนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) จึงเห็นวา  พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรสามารถดํารงตําแหนงรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รองคณบดีของคณะ รองผูอํานวยการวิทยาลัย  

สถาบัน  สํานัก ศูนย  และรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ตามความในมาตรา 

29  มาตรา 31 มาตรา 35 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 ได 

  ตามรายละเอียดในเอกสารบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การดํารงตําแหนง 

รองคณบดี เร่ืองเสร็จที่ 188/2550  

               จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป  ทั้งนี้  จะไดประชาสัมพันธแจง

คณะและหนวยงานทราบตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  2.4  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  
   สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501/2321 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 

2550  ขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา  ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตร               

แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปการศึกษา 2549 จํานวนประมาณ 3,124 คน ณ              

อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในเดือนกรกฎาคม 2550 วันและเวลาใดสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ นั้น 



 6 

  สํานักราชเลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูลทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว  ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ แทนพระองคไปในการดังกลาว ซึ่งทรง

กําหนดจะเสด็จฯ ในวันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2550 ชวงบาย  สวนกําหนดเวลานั้น ขอใหติดตอกับกองพระราชพิธี

สํานักพระราชวังและหนวยแยกรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  ประจํากรมราชองครักษเพื่อรวมกันพิจารณา

จัดทํากําหนดการ  แลวรับจัดสงพรอมดวยสําเนาคํากราบบังคมทูลและ (ราง) พระราโชวาทไปยังสํานักราช

เลขาธิการกอนวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ตอไปดวย  

      ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2.5 สรุปผลการเบกิจายงบประมาณประจาํป พ.ศ.2550  ไตรมาสที ่2 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยงานงบประมาณไดสรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2550 ของมหาวิทยาลัย  

ไตรมาสที่ 2 ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2549 -  เดือนกันยายน 2549  ดังนี้ 

                1. งบประมาณประจําป พ.ศ.2550  มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับงบประมาณทั้งส้ิน 1,066.374 

ลานบาท  โดยไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณจํานวน 1,066.374  ลานบาท   คิดเปนรอยละ 

100.000 ของงบประมาณที่ไดรับ  เมื่อส้ินไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจายไดทั้งส้ิน  386.536 ลานบาท  คิดเปน 

รอยละ 36.248 

                2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณทั้งส้ิน  270,112,500 บาท ซึ่งประกอบดวย  

คาครุภัณฑจํานวน  78,822,400 บาท  คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน  191,290,100 บาท   มหาวิทยาลัยไดรับ

จัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณ  270,112,500  บาท   ประกอบดวยคาครุภัณฑจํานวน  

78,822,400  บาท  คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน  191,290,100 บาท  คิดเปนรอยละ 100.000  ของงบลงทุน

ทั้งหมด  เมื่อส้ินไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจายงบลงทุนไดเพียง 2,369,962.95 บาท  คิดเปนรอยละ 0.877              

ของงบลงทุนทั้งหมด 

                3. มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ณ                  

ส้ินไตรมาส 2 รอยละ 37.882 แตสามารถเบิกจายไดเพียงรอยละ 36.248 ซึ่งต่ํากวาแผนที่กําหนดไว ทั้งนี้                  

ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 รัฐบาลกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้นรอยละ 93  และเปาหมาย            

การเบิกจายงบลงทุนรอยละ 73    

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบแลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1      การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
   วาระลับ                                         

 
ระเบียบวาระที่ 4.2      การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ สํานักงานเลขานุการ คณะมณัฑนศิลป
             
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย  ที่ ทม 0202/25476 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2530 ไดแบงสวน

ราชการในสํานักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป เปนหนวยงานที่มีความรับผิดชอบในการใหความสนับสนุน          

การบริการการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการวิจัย  การใหบริการวิชาการแกชุมชน  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  โดยแตละงานของสํานักงานเลขานุการ  คณะมัณฑนศิลป  มีหนาที่

หลักในการใหบริการสนับสนุนวิชาการและธุรการแกคณาจารย นักศึกษา และหนวยงานตาง ๆ ภายนอกคณะฯ 

โดยมีโครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลังในชวงระหวางป พ.ศ.2530 – 2549 แบงเปน 3 งานคือ 

1. งานบริหารและธุรการ 

2. งานบริการการศึกษา 

3. งานคลังและพัสดุ 

แตเนื่องจากในปจจุบันคณะมัณฑนศิลปมีบริบทและมีการขยายตัวทางการศึกษาที่เปนผล             

ทําใหนักศึกษาจํานวนตอชั้นเรียนมีปริมาณเพิ่มขึ้น  มีความจําเปนที่ตองมีการจัดการเรียนการสอน ณ                 

2  วิทยาเขต  คือ  ที่วังทาพระและที่พระราชวังสนามจันทร นครปฐม ประกอบกับการรับผิดชอบการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีรวม 8 หลักสูตร  ระดับปริญญาโทรวม 4 สาขาวิชา  และตองรับภาระงานสอนวิชา

ศึกษาทั่วไปเพิ่มขึ้นอีกปละประมาณ 9 รายวิชา รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตมีจํานวนนักศึกษาในระดับ                  

ปริญญาตรีจํานวนกวา 1,000 คนและนักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวนกวา 200 คน การจัดการศึกษาตาม

จํานวนดังกลาวยอมมีผลกระทบดานการบริหารจัดการเรียนการสอนของคณะมัณฑนศิลปและภาควิชาตาง ๆ  

เปนจํานวนมากซึ่งหากไมมีการจัดเตรียมแผนการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการและแผนอัตรากําลัง               

ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เหมาะสม 

ดังนั้นคณะมัณฑนศิลปไดพิจารณาแลวเห็นสมควรปรับรูปแบบโครงสรางการแบงสวนราชการ

สํานักงานเลขานุการ  คณะมัณฑนศิลป  (ใหม)  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานสูงสุด    

รวมถึงการเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการและการควบคุมภายในใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค 

ของแผนงานคณะมัณฑนศิลป  โดยขอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ (ใหม) เปนจํานวน 5 งานดังนี้ 
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1.  งานบริหารและธุรการ  ประกอบดวย  

 1)  หนวยงานสารบรรณ   

 2)  หนวยการเจาหนาที่  

 3)  หนวยอาคารสถานที่ ยานพาหนะ  

 4)  **หนวยประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ  

 5)  **หนวยกิจการพิเศษ 

2.  งานบริการการศึกษา  ประกอบดวย   

 1)  หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา   

 2)  หนวยกิจการนักศึกษา   

 3)  หนวยพัฒนาหลักสูตร   

 4)  **หนวยผลิต/บริการสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา   

 5)  **หนวยประสานงานภาควิชา 

3.  งานคลังและพัสดุ  ประกอบดวย  

 1)  หนวยงานการเงินและบัญชี  

 2)  หนวยพัสดุ 

4.  งานแผนและสงเสริมทางวิชาการ  * ประกอบดวย  

 1)  หนวยนโยบายและแผน   

 2)  **หนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา  

 3)  **หนวยบริการวิชาการและวิจัย 

5.  งานบริหารพระราชวังสนามจันทร  * ประกอบดวย   

 1)  **หนวยบริการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  พระราชวังสนามจันทร   

 2)  **หนวยบริหารงานอาคารปฏิบัติการวิทยาเขต 
 

    *เปนกลุมงานที่ขอปรับเพิ่มขึ้นใหม  **เปนงานที่เพิ่มขึ้นตามความจําเปนของลักษณะงานที่พึงมี 
  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ (ใหม)

สํานักงานเลขานุการ  คณะมัณฑนศิลป ตามท่ีคณะมัณฑนศิลปเสนอ  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.3 การจัดงานรําลึก “หมอมหลวงปน  มาลากุล” 
 
สรุปเรื่อง 
   ดวยกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีคําส่ังที่  70/2550 ลงวันที่  26 กุมภาพันธ  2550 แตงตั้ ง 

คณะกรรมการจัดงานรําลึก  “หมอมหลวงปน มาลากุล”  โดยแตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนที่ปรึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติหมอมหลวงปน มาลากุล  ซึ่ง UNESCO ประกาศยกยองใหเปนบุคคล                  

ผูมีผลงานดีเดนระดับโลก  โดยกําหนดจัดงานรําลึก “หมอมหลวงปน มาลากุล” ในวันที่ 24 ตุลาคม 2550                 

ณ กระทรวงศึกษาธิการ  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดงานดังกลาว 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ                  

ซึ่งกําหนดจัดกิจกรรมประกวด Website ประกวดหนังสือสงเสริมการอานสําหรับเด็กและเยาวชนในวันที่                  

24 ตุลาคม  2550  และหากคณะวิชา/หนวยงานใดประสงคจะเขารวมจัดงานกับกระทรวงศึกษาธิการ                  

หรือมีขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ/ขอมูลรายละเอียดของการจัดกิจกรรมรําลึก  “หมอมหลวงปน  มาลากุล”  

(เพิ่มเติม)  ขอใหนําเสนอรองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทรเพื่อจะไดรวบรวมนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4     การปรับปรุงขอบังคับเกี่ยวกับการสรรหาผูดาํรงตําแหนงผูบริหาร 
   รวมจํานวน 4 ฉบับ 
               
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 ไดพิจารณา                  

เร่ือง  การขอหารือเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะอักษรศาสตร  โดยมีมติใหมหาวิทยาลัย

ขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะอักษรศาสตรจากเดิมที่กําหนดไว 90 วัน โดยเพิ่มอีก 60 วัน  รวมระยะเวลา

การสรรหาคณบดีคณะอักษรศาสตรเปน 150 วัน  ทั้งนี้  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการพิจารณาปรับแกไขขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2548 ดวยนั้น 

  บัดนี้  งานวินัยและนิติการไดดําเนินการปรับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหา

คณบดี พ.ศ.2548  เพื่อใหสอดคลองกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแลว  โดยงานวินัยและนิติการไดดําเนินการ

ปรับแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูบริหารทั้งหมดไปในคราวเดียวกันดวย 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงขอบังคับเกี่ยวกับการสรรหา                 

ผูดํารงตําแหนงผูบริหารรวมจํานวน 4 ฉบับ ดังนี้ 

  1. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. ....  

  2. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
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  3. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. ....  

  4. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาผูอํานวยการศูนย  สถาบัน  สํานัก 

และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. .... 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงขอบังคับเกี่ยวกับการสรรหาผูดํารง

ตําแหนงผูบริหารรวมจํานวน 4 ฉบับตามที่งานวินัยและนิติการเสนอ  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาตอไป 
    
ปดประชุมเวลา  11.35  น. 
      

 

 

 

          (นางสาวศุภาวรรณ   ถาวรล้ําเลิศ)                           

                ผูจดรายงานการประชุม 

 


