
                    รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                        ครั้งที่ 9/2550 
                           วันอังคารที่  8  พฤษภาคม  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.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา                     

     และภูมิปญญาทองถิ่น            

   5.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   6.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

   7.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร  

   8.  อ.ไพโรจน  วังบอน   ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  วังทาพระ 

     รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  

   8.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ      

   9.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 10.  ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

 11.  อ.ดร.อภิรดี  เกษมศุข   รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 12.  ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร 

 13.  ผศ.ดร.บาํรุง  โตรัตน   รองคณบดีฝายวิชาการ  

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 14.  ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

 15.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 16.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 17.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

 18.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 19.  รศ.ดร.วศนิ  อิงคพฒันากุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวชิาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ
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 20.  ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

 21.  อ.ดร.วัชนยี  เชาวดํารงค  รองผูอํานวยการฝายบริหาร  

      รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

          

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

   1.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

   2.  รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร          

   3.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

   4.  ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ  ประธานสภาคณาจารย     

 
ผูไมมาประชมุ 
  1.  อ.สกุล   บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา            ติดราชการ 

  2.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม            ติดราชการ             

  3.  รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร            ติดราชการ 

  4.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดคีณะศึกษาศาสตร                         ติดราชการ 

     และรักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

  5.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย             ไปราชการตางประเทศ 

  6.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร            ติดราชการ 

  7.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกลุ  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ            ติดราชการ 

  8.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง            ติดราชการ 

  9.  รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา            ติดราชการ 

 10.  ผศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป             ติดราชการ 

 
เปดประชุมเวลา 10.25 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  8/2550 
   เมื่อวันอังคารที่  24  เมษายน 2550 
                                                                                                                                  
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่  8/2550  เมื่อวันอังคารที่  24 เมษายน 2550 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติรับรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่  1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (วาระลับ) 
   ครั้งที่  8/2550  เมื่อวันอังคารที่  24  เมษายน 2550 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอให ที ่ประช ุมพ ิจารณาร ับรองรายงานการประช ุมคณบดีมหาว ิทยาล ัย                 

ศิลปากร  (วาระลับ)  ครั้งที่  8/2550  เมื่อวันอังคารที่  24 เมษายน 2550 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตรัิบรองรายงานการประชมุคณบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร (วาระลับ)  

ครั้งที่ 8/2550  เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2550 โดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ 
ระเบียบวาระที่  2.1  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา   ภาคการศึกษาปลาย                  

ปการศึกษา 2549 ในรายวิชาดังตอไปน้ี 

       -  รายวิชา  363202  การออกแบบผลิตภัณฑ 4 ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย ซึ่งนักศึกษา

จะตองลงทะเบียนรายวิชา 363212 การฝกงาน ในภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2549   แตเนื่องจากรายวิชา 

363202 การออกแบบผลิตภัณฑ 4  เปนวิชาบังคับกอน จึงทําใหนักศึกษาไมสามารถดําเนินการลงทะเบียนไดตาม

กําหนดระยะเวลา  ดังนั้น  เมื่อการแกไขคาระดับคะแนนเรียบรอยแลว   คณะมัณฑนศิลปประสงคใหนักศึกษาทั้ง           

3 รายสามารถลงทะเบียนวิชา  363212  การฝกงานเปนกรณีพิเศษ  โดยไมเสียคาปรับการลงทะเบียนชา  ซึ่งได

ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการมัณฑนศิลปคร้ังที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550  

       -  รายวชิา 080178  ภาษาองักฤษ 2 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่

ประชมุคณะกรรมการประจาํคณะมัณฑนศิลปคร้ังที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 

  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา             

ดังกลาวแลว 

          ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.2  คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา   
 โดยการสอบตรง หลักสตูรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรม                
      ปการศึกษา 2551 

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรกํ าหนดจัดโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา                  

โดยการสอบตรง หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรม ปการศึกษา 2551 ในระหวาง

เดือนมีนาคม – เดือนพฤศจิกายน 2550  โดยกําหนดจํานวนรับนักศึกษาตามโครงการฯ 30 คน ในการนี้               

คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงขออนุมัติเปดดําเนินการโครงการฯ  และใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการในการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา  โดยการสอบตรง หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสถาปตยกรรม ปการศึกษา 2551  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดอนุมัติโครงการฯ ดังกลาวแลว         

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 
มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.3  แนวทางการผอนผันสําหรับรายจายลงทุน  กรณีที่สวนราชการ   
              และรฐัวิสาหกิจไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในไตรมาสที่ 2 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงิน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเรงดําเนินการจัดซื้อ            

จัดจางและกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 (ส้ินเดือนมีนาคม 2550)  ของปงบประมาณ พ.ศ.2550 

นั้น 

  เนื่องจากปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากปจจัยภายในและภายนอก  ทําใหมีสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในไตรมาสที่ 2 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการผอนผัน

สําหรับรายจายลงทุนกรณีที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในไตรมาสที่ 2             

(ส้ินเดือนมีนาคม 2550)  ของปงบประมาณ พ.ศ.2550  ตามที่กระทรวงการคลังไดเสนอใหสามารถกอหนี้ผูกพัน

ไดจนถึงไตรมาสที่ 3 (ส้ินเดือนมิถุนายน 2550) ทั้งนี้  ใหหัวหนาหนวยงานเรงรัดการดําเนินการ/พิจารณาทบทวน

ความจําเปนเหมาะสมของงานหรือปรับแผนการดําเนินการ  โดยเรื่องใดยังมิไดดําเนินการควรพิจารณาทบทวน

ความเหมาะสมจําเปนของงาน/โครงการ  เพื่อชะลอ ยกเลิก หรือปรับแผนการดําเนินการจากเดิมไปดําเนินการใน

เร่ืองที่มีความจําเปนเรงดวนเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน/เร่ืองที่สอดคลองกับนโยบายของ

รัฐบาลหรือเร่ืองที่ชวยใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น  แลวแตกรณี 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหกองแผนงานเรงดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะเรื่อง 

การกอสรางอาคารที่พักบุคลากร/การกอสรางอาคารตาง ๆ โดยดวนตอไปดวย 

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1       (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเงินอุดหนุนการวิจัย  พ.ศ. ....                              
                                      และ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนสถาบันวิจัย

 และพัฒนา พ.ศ. .... 
                                
สรุปเรื่อง 
  ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนาประสงคจะปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2539 และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนสถาบันวิจัยและ           

พัฒนา พ.ศ.2538 จึงไดเสนอ (ราง) ระเบียบ (ใหม) ใหที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบจํานวน 2 ฉบับคือ 

1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. .... 

2. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนา  

       พ.ศ. .... 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 

มติ  ที ่ประช ุมพิจารณาแลวเห็นวา  มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยทําวิจัยมากขึ้นและเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคณะวิชา/หนวยงานตาง ๆ โดยตรง ดังนั้น  เพื่อความ              

รอบคอบที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหนํา  (ราง) ระเบียบทั้ง 2 ฉบับเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ/คณะกรรมการบริหารคณะฯ  แลวแตกรณีเพื่อพิจารณากอน  โดยใหนําขอเสนอแนะ/ขอสังเกต             

ของที่ประชุมเสนอประกอบการพิจารณาดวย  และใหนําเสนอไปยังผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อ

พิจารณาภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2550  กอนนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาอีกครั้งเพื่อที่จะไดนําเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

  ทั้งนี้  ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะ/ขอสังเกตดังนี้ 

  ก. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. .... เห็นสมควรใหมีการ

พิจารณาทบทวนในขอตอไปน้ี 
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  -  ขอ 5 วัตถุประสงคของทุนอุดหนุนการวิจัย  ควรระบุกวาง ๆ และเนนการวิจัยแบบ                 

บูรณาการศาสตรและควรมีการระบุภาระงานของผูทําวิจัยไวดวย 

  -  ขอ 14 ทรัพยสินทางปญญาและผลประโยชนของผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากการรับทุนอุดหนุน

การวิจัยตามระเบียบนี้ใหเปนของมหาวิทยาลัย ในสวนนี้ความชอบธรรมนาจะเปนของผูสรางสรรคผลงาน

มากกวาหรือไม อยางไร 

  -  ขอ 15 การพิมพและหรือเสนอผลงานวิจัย.... ผูวิจัยตองแจงใหสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ

เปนลายลักษณอักษรและจะตองมีกิตติกรรมประกาศระบุขอความวา “งานวิจัยครั้งนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร”  ควรที่จะระบุลงไปหรือไม 

  -  ขอ 17  ในกรณีที่ผูไดรับทุนไมสามารถดําเนินการวิจัยใหสําเร็จลุลวงตามโครงการ.... ผูไดรับ

ทุนตองนําเงินทุนและคาใชจายที่ไดรับไปคืนใหแกมหาวิทยาลัยพรอมดอกเบี้ยใหอัตรารอยละ 7.5 ตอป ในสวน

อัตราดอกเบี้ยนี้สมควรที่จะใหมีการคิดอัตราดอกเบี้ยและระบุอัตราดอกเบี้ยไวหรือไม อยางไร 

  - ขอ 19  ใหมหาวิทยาลัยหักคาธรรมเนียมจากผูไดรับทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เกี่ยวกับการบริการวิชาการและ 

  วรรค 2  ของขอ 19  กําหนดวา“ภายหลังจากการหักคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งแลว  ใหผู 

ไดรับทุนตั้งงบประมาณการบริหารจัดการโครงการวิจัยจํานวนไมต่ํากวารอยละ 10  ของงบประมาณโครงการ  

โดยไมรวมคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  แตไมนอยกวาจํานวน  10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถวน).... นั้น            

ในสวนนี้จะรวมไปถึงงบวิจัยที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณจากงบประมาณแผนดินหรือจากเงินรายได              

นอกงบประมาณดวยหรือไม  และการใหผูไดรับทุนตั้งงบประมาณการบริหารจัดการโครงการวิจัยไมต่ํากวารอยละ 

10 ของงบประมาณโครงการนั้น ควรมีการทบทวนหรือไม เนื่องจากตองเสียคาธรรมเนียม 2 ทาง ซึ่งดูเสมือน             

ไมเปนการสนับสนุนการทําวิจัย  

  ข.  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 

.... เห็นควรใหมีการพิจารณาทบทวนในขอตอไปน้ี 

  - ขอ 7  ใหนําเฉพาะดอกผลคงเหลือตาม 5.1  และดอกผลที่จะเกิดขึ้นตามขอ 6 .... ไป            

ใชจายเปนคาใชจายตาง ๆ 8 ขอ  นั้น  เปนคาใชจายที่มากเกินไปสมควรจะใหมีการระบุคาใชจายตาง ๆ  ทั้ง 8  

ขอไวหรือไม อยางไร  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยทําการวิจัย            

มากขึ้นและเปนการสนับสนุนใหเกิดนักวิจัยใหม ๆ มากขึ้น 

  ทั้งนี้   ที่ประชุมไดตั้งขอสังเกตใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาทบทวนบทบาท/หนาที่               

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  (ใหม)  อีกครั้ง  ซึ่งแตเดิมสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานที่สนับสนุนงานวิจัย                

เพื่อใหเกิดนักวิจัยใหมและผลงานวิจัยใหมากขึ้น  หรือจะเปลี่ยนแปลงบทบาทจากเดิมมาเปนผูกําหนดนโยบาย

และดําเนินการทางดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือไม อยางไร 
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ระเบียบวาระที่ 4.2       การจัดเก็บเงินรายไดของวทิยาลัยนานาชาต ิ

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยวิทยาลัยนานาชาติไดมีบันทึกที่ ศธ  0520.305/0604 ลงวันที่ 19 เมษายน  2550             

เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายไดของวิทยาลัยนานาชาติในหลักสูตรการจัดการโรงแรม เพื่อใหมหาวิทยาลัย

เปล่ียนแปลงการจัดเก็บเงินรายรับโครงการพิเศษน้ัน ฝายบริหารไดสรุปขั้นตอนการดําเนินการของการจัดเก็บเงิน

รายไดของวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตเร่ิมแรกพรอมกับไดดําเนินการแกไขตาง ๆ ตามลําดับดังนี้ 

  1.  ในปการศึกษา 2545 เมื่อมีการจัดตั้งคณะวิชาที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในลักษณะ

โครงการพิเศษ  ไดมีขอตกลงของคณะผูบริหารในขณะนั้นใหจัดเก็บคาธรรมเนียมในสัดสวนรอยละ 30 ของเงิน

รายรับโครงการพิเศษ เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการวิทยาเขตในลักษณะรวมศูนยไวที่สํานักงานวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

  2.  มติที่ประชุมคณบดี วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2548  เห็นชอบใหใชการจัดการเงิน

รายรับโครงการพิเศษเฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ.2549  สําหรับคณะวิชาที่อยูวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี              

ซึ่งประกอบดวย คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและวิทยาลัยนานาชาติดังนี้ 

   -  ใหจัดสรรเงินรายไดจากโครงการพิเศษจากรอยละ 30 ของคณะใหมหาวิทยาลัย           

เปนรอยละ 20 ของคณะใหมหาวิทยาลัย  โดยใหจําแนกเปนสัดสวนดังนี้ 

   -  ใหจัดสรรเงินรายไดโครงการพิเศษ รอยละ 15  ของคณะใหมหาวิทยาลัย สวนที่เหลือ

รอยละ 5 ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดตั้งเปนกองทุนสําหรับพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัยโดย             

ใหคณะกรรมการวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเปนผูบริหารจัดการกองทุนฯ 

  3.  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2549  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 อนุมัติให

วิทยาลัยนานาชาติขยายพื้นที่การเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ  (ซึ่งในการดําเนินงานงบการลงทุนอาคาร

ของวิทยาลัยนานาชาติยังคงมีอยู  ณ  วิทยาเขตสานสนเทศเพชรบุรี  แตมีสวนที่ขยายมาทางกรุงเทพฯ แตไมได

หมายความวายายมาทั้งหมด) 

  4.  มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประชุมตามที่ทานนายกสภามหาวิทยาลัยส่ังการ เมื่อวันที่ 29 

กันยายน 2549  โดยมีผูเขารวมประชุมคือ รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย         

รองอธิการบดีเพชรบุรี  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญาฯ  และรองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ  

(อาจารยยปญจพล  เหลาพูนพัฒน)  มีความเห็นและขอสรุปดังนี้ 

  4.1  วิทยาลัยนานาชาติจะตองมีความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนวาคณะวิชาใดจะมี 

การเรียนการสอนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  คณะวิชาใดจะขยายพื้นที่  หรือชั้นปใดเรียนที่กรุงเทพฯ                  

ชั้นปใดเรียนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เพราะการลงทุนงบประมาณดานอาคารเรียนของวิทยาลัยนานาชาติ 

มีอยูที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

  4.2  หากชั้นปใดมีการเรียนการสอนที่กรุงเทพฯ ใหจัดเก็บเงินรายไดรอยละ 6 ของคณะฯ              

ใหมหาวิทยาลัย 
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  4.3  และในสวนของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัยให               

คงเก็บตามเดิม คือ รอยละ 5 

  4 .4   ในการจัดเก็บ เงินรายไดตามขอ  4 .2   - 4 .3   ใหนํา เสนอที่ประชุมคณบดีและ                  

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  จากนั้นจักไดดําเนินการตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา  เนื่องจากในขณะนี้วิทยาลัยนานาชาติไดจัดการเรียนการสอน

ใหกับนักศึกษาทั ้งหมดที ่กรุงเทพฯ  โดยไมมีการจัดการเรียนการสอน  ณ  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี                  

จึงมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยจัดเก็บรายไดรอยละ 6 ของวิทยาลัยนานาชาติใหมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ใหมีผล

ตั้งแตปงบประมาณ 2550  เปนตนไป  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 

  สําหรับในสวนของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย            

เนื่องจากในขณะนี้ไมมีนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  และวิทยาลัยนานาชาติ

ไมมีการจัดการเรียนการสอน  ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ดังนั้น  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบให

มหาวิทยาลัยงดการจัดเก็บในสวนของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัยในอัตรา

รอยละ 5 ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตปงบประมาณ 2550 เปนตนไป  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 

  อนึ่ ง   ที่ประชุมเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเร งดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)  แผนพัฒนาวิทยาเขต   แผนจํานวนรับนักศึกษาในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยดวนตอไป 

   
ระเบียบวาระที่ 4.3       แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาระดับอดุมศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506/(3) / ว 441  ลงวันที่ 10 

เมษายน  2550 ใหสถาบันอุดมศึกษานําตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาขึ้น             

ไปใชในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป                 

โดยใหถือปฏิบัติตามแนวทางในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พรอมทํา

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําปเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

และเปดเผยตอสาธารณชนตามที่บัญญัติไวในกฎกระทรวงและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) นั้น 

  ในการนี้ฝายประกันคุณภาพการศึกษาขอเสนอแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามรายละเอียดในเอกสารแนวทางการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อใหที่ประชุมคณบดีในฐานะคณะกรรมการ
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ประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พิจารณาแนวทางและตัวบงชี้ที่เหมาะสมและจักไดนําไป

พัฒนาการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยตอไป 

  ทั้งนี้  ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาขึ้น จําเปนเพื่อ                  

การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  โดยเฉพาะการประเมินของ สมศ. และ กพร.  สําหรับตัวบงชี้ที่ใช

ประเมินกระบวนการยังไดนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีและตัวอยางแนวทางการพัฒนาไวดวย  ซึ่งตัวบงชี้และเกณฑ 

การประเมินผันแปรตามจุดเนนของกลุมสถาบัน   ตามนิยามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน)  สําหรับมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเปนกลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและ                 

วิจัยจากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมีองคประกอบ           

ตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานซึ่งประกอบดวยจํานวน 9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ 162 เกณฑมาตรฐาน   

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือ/แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ค.ป.ภ.) กําหนด                   

ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานซึ่งประกอบดวยจํานวน  9  องคประกอบ  41 ตัวบงชี้ 162 เกณฑ

มาตรฐาน โดยใหเร่ิมใชตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป  

  ทั้งนี้   เพื่อเปนการซักซอมความเขาใจใหเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน ที่ประชุมได

มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาทําหนังสือเวียนแจงไปยังคณะวิชา/หนวยงานตาง ๆ           

ใหทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ/ปฏิทินแผนปฏิบัติการตามคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่ ค.ป.ภ. กําหนดอีกครั้ง 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4       การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ชั้นสายสะพาย  
    เปนกรณีพิเศษ แก รศ.มลิวัลย  แตงแกวฟา คณะอักษรศาสตร 
                                   
สรุปเรื่อง 
  ดวยภาควิชาประวัติศาสตร  คณะอักษรศาสตร  ไดเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอขอ 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2550  ชั้นสายสะพายประถมาภรณมงกุฎไทย  แก  รองศาสตราจารย           

มลิวัลย  แตงแกวฟา  เปนกรณีพิเศษ  เนื่องจากมีเหตุผิดพลาดจากคณะอักษรศาสตร ซึ่ง คณะอักษรศาสตรได

พิจารณาแลวเห็นวา  รองศาสตราจารย  มลิวัลย  แตงแกวฟา  ไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยดีมาตลอดเปนเวลา          

กวา 31 ป  และไดทําการสอนเปนวิทยาทานใหแกนักเรียนในโครงการของมูลนิธิพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ

เปนเวลากวา10 ป  นับไดวาเปนผูกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน                    

แตเนื่องจากในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ นั้น ผูที่ขอพระราชทานจะตองดํารงตําแหนงเปน

ขาราชการ  ซึ่งตามคุณสมบัติของรองศาสตราจารยมลิวัลย แตงแกวฟา  จึงไมเขาเกณฑที่จะขอพระราชทานฯ            
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ไดแตตามหนังสือเวียนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0207/ว.183 ลงวันที่ 5 กันยายน 2540  อนุโลมใหขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายใหแกผูที่ไดรับการเลื่อนระดับยอนหลังสําหรับผูที่เกษียณอายุ         

ไดเปนกรณีพิเศษเปนการเฉพาะรายโดยใหระบุผลงานความดีความชอบดีเดนใหชัดเจน 

  ประกอบกับตามหลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ชั้นสายสะพาย               

ชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย  (ป.ม.) นั้น  ผูที่จะขอพระราชทานฯ จะตองไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ชั้นทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.) มาแลวไมนอยกวา 3 ป แต รศ.มลิวัลย แตงแกวฟา  ไดรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ  ชั้นทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.)  เมื่อ พ.ศ.2549 จึงยอมขาดคุณสมบัติในขอนี้ แตกรณีนี้

มหาวิทยาลัยไดปรึกษากับเจาหนาที่สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณแลว  ซึ่งสํานักอาลักษณ                 

และเครื่องราชอิสริยาภรณไดแนะนําวา  ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย  โดยหากจะดําเนินการ                   

ขอพระราชทานฯ   ตอไปก็จะตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยและใหชี้แจงพรอมสงผลงานความดี

ความชอบเปนกรณิพิเศษ  ทั้งนี้  ไดผานการพิจารณาเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา

เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางประจําที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  

ชั้นสายสะพาย  เปนกรณีพิเศษ แก รศ.มลิวัลย  แตงแกวฟา  ตามที่คณะอักษรศาสตรเสนอ  และตามที่

คณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางประจําเห็นชอบ

แลว 

 
ระเบียบวาระที่ 4.5       บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแกไขประกาศ  กําหนดอตัราคาธรรมเนียมการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยเสนอแกไขประกาศ   กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เนื่องจากมีสาขาวิชาที่เปดใหมและมีความประสงคที่จะรับนักศึกษาในปการศึกษา 2550 และ

เพื่อใหประกาศ  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถออกประกาศใชไดทันตามเวลา

ในภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2550 บัณฑิตวิทยาลัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ

การเสนอแกไขประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/โครงการพิเศษ  จํานวน 3 ฉบับ

ดังนี้ 

  1.  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ....) 
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  2.  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  ในลักษณะโครงการพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ...) 

  3.  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ฉบับที่ ....) 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการเสนอแกไขประกาศ  กําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 3 ฉบับตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอในขอ 1 – ขอ 3  แลวใหนําเสนอ

อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.6      การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา   
    ฉบับป พ.ศ.2544 

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 

ฉบับป พ.ศ.2544  โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2550  เปนตนไป สาระในการปรับปรุง

แกไข  คือ  ขอเพิ่มจํานวนหนวยกิตและปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาในกลุมวิชาเลือกทางพฤกษศาสตรในรายวิชา 

512213 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตกลวยไมเบื้องตน จากบรรยาย 2 หนวยกิต 2(2-0-4) เปนบรรยาย 

รวมปฏิบัติการ 3 หนวยกิต 3(2-3-4)  

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                 

สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป  พ.ศ.2544  ตามที่คณะวิทยาศาสตรเสนอ  และเนื่องจากเปนการปรับปรุงหลักสูตรที่           

ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  ดังนั้น  จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย

ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.7       การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชวีวิทยา  
    ฉบับป พ.ศ.2549 

    
สรุปเรื่อง 
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

ฉบับป พ.ศ.2549 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคกรศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป  สาระในการปรับปรุงแกไข คือ 

  1.  ขอเปดรายวิชาเลือกซึ่งเปนรายวิชาใหมจํานวน 4 รายวิชาดังนี้ 

       -  รายวิชา  518501  จุลชีววิทยาขั้นสูง    6(6-0-12) 

       -  รายวิชา  518502   เทคนิคสําหรับงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 2(0-6-0) 

       -  รายวิชา  518528   สารพิษของจุลินทรีย   3(3-0-6) 

                  -  รายวิชา  518529   วิทยาภูมิคุมกันขั้นสูง   3(3-0-6) 

  2.   ขอเพิ ่มเต ิมรายวิชาเลือกจากรายว ิชาที ่ได ร ับอนุม ัต ิให เป ดสอนแลวจากหลักสูตร               

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ  จํานวน 5 รายวิชาดังนี้ 

       -  รายวิชา  515502  สถิติประยุกตสําหรับนักชีววิทยา  3(3-0-6) 

       -  รายวิชา  512504  เทคนิคทางชีววิทยาสําหรับกลองจุลทรรศน 3(1-6-2) 

                                                          อิเล็กตรอนแบบสองกราด 

       -  รายวิชา  613521  เทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพขั้นสูง  2(2-0-4) 

       -  รายวิชา  613522  ปฏิบัติการเทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพขั้นสูง 1(0-3-0) 

       -  รายวิชา  613551  เทคโนโลยีแหลงทรัพยากรทดแทน  3(3-0-6) 

  3.  ขอปรับปรุงแกไขรหัสวิชาและคําอธิบายในรายวิชาเลือกจํานวน 2 รายวิชาดังนี้ 

       -  จากเดิมรายวิชา 518616 เทคโนโลยีการหมัก 2(2-0-4) ขอปรับปรุง (ใหม) เปนรายวิชา 

518530 เทคโนโลยีการหมัก 2(2-0-4) พรอมคําอธิบายในรายวิชาเลือก  (ใหม) 

                             -  จากเดิมรายวิชา 518617 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก 1(0-3-0) ขอปรับปรุง (ใหม) 

เปนรายวิชา 518 531  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก 1(0-3-0) พรอมคําอธิบายในรายวิชาเลือก (ใหม) 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2549  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ   แตเนื่องจากเปนการปรับปรุงหลักสูตรที่มี

ผลกระทบตอสาระเดิมของหลักสูตร  จึงเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.8      การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนประกนัภัยอุบัติเหตรุถยนต 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 898/2548 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2548 แตงตั้งคณะกรรมการ

กองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และจะครบวาระการปฏิบัติหนาที่ในวันที่          

12 กรกฎาคม 2550 นั้น 

  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต (ชุดใหม)  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปน

คณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต  (ชุดใหม)  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 

  1.  รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธานกรรมการ 

  2.  รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร   กรรมการ 

  3.  รองอธิการบดี  เพชรบุรี     กรรมการ 

  4.  รองศาสตราจารยคณิต  เขียววิชัย   กรรมการ 

  5.  รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  กรรมการ 

  6.  รองศาสตราจารย สุรพล  นาถะพินธ ุ   กรรมการ 

  7.  นายสหรัฐ  มณีจันทร     กรรมการและเลขานุการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.9       การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1329/2548  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการ 

พิจารณาการลงทุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และจะครบวาระการปฏิบัติ

หนาที่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2550 นั้น 

  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง จึงเสนอที่ประชุมพจิารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากเงินรายไดของมหาวทิยาลัย (ชุดใหม) แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาตอไป 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปน

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ชุดใหม) โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 

  1.  นายภราเดช  พยัฆวิเชียร   ประธานกรรมการ 

        (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ) 

  2.  รองอธิการบดีฝายบริหาร   รองประธานกรรมการ 

  3.  อาจารยปญญา  วิจินธนสาร   กรรมการ 

  4.  รองศาสตราจารย ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  กรรมการ 

  5.  อาจารยธนาทร  เจียรกุล   กรรมการ 

  6.  หัวหนาฝายคลัง    กรรมการและเลขานุการ 

  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.10       การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกูเคหะสงเคราะห 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามคํา ส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  1048/2548 ลงวันที่  8 กรกฏาคม  2548 แตงตั้ ง

คณะกรรมการบริหารเงินกูเคหะสงเคราะห  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  และจะครบวาระการปฏิบัติหนาที่

ในวันที่                    26 สิงหาคม 2550 นั้น  

  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารเงินกูเคหะสงเคราะห (ชุดใหม) 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปน 

คณะกรรมการบริหารเงินกูเคหะสงเคราะห  (ชุดใหม)  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 

  1.  รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร   ประธานกรรมการ 

  2.  ผูชวยศาสตราจารยจรัญ  แสงพุม   กรรมการ 

  3.  ผูชวยศาสตราจารยสุรีรัตน  บุรณวัณณะ   กรรมการ 

  4.  อาจารยจันทนา  เวสพันธ    กรรมการ 

  5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  หลิวเสรี   กรรมการ 
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  6.  ประธานสภาคณาจารยหรือผูแทน   กรรมการ 

  7.  นางฉัตรสุดา  แกวนุช     กรรมการและเลขานุการ 

  8.  นางศรีอัมพร  ปล่ังสุวรรณ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ปดประชุมเวลา 13.00 น. 
 
       (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

              ผูจดรายงานการประชุม 

 


