
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                             ครั้งที่  1/2551 

       วันอังคารที่ 8 มกราคม 2551 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

                                …………….……………….. 
 

ผูมาประชุม 
1. นายภราเดช  พยัฆวเิชียร  รักษาราชการแทนอธกิารบดี  ประธานที่ประชุม 

2. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิริ  รักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายวิชาการ    

3. รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

4. รศ.สุรพล   นาถะพนิธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

5. ผศ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน                 คณบดีคณะมัณฑนศิลป 

6. ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสทุธิรักษ คณบดีคณะอักษรศาสตร 

7. รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

8. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

9. รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

10. ผศ.ดร.พิทยา  หลวิเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

11. รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกลุ คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

12. อ.ธนาทร  เจยีรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร  

13. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

14. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝายวชิาการ  

15. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ              ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

16. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

17. ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   

18. รศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป 

19. ผศ.วันชัย  ลีลากววีงศ  ประธานสภาคณาจารย                 
 
ผูมาประชุมผานระบบ VDO - Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองคณบดีฝายวิชาการ 

       แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ผูไมมาประชมุ 
1. อ.ปญญา  วิจนิธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ 

2. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ติดราชการ 

3. รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    ติดราชการ 

4. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลยันานาชาติ   ติดราชการ 
 

เปดประชุมเวลา 10.05 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 25/2550                   

เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2550 
      

สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร     

คร้ังที่ 25/2550 เมื่อวนัอังคารที่ 25 ธนัวาคม 2550 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้ 

หนา 11  บรรทัดที่ 11 ให เพิ่มขอความตอไปนี้  “…ตามขอมูลเบื้องตนที่  รศ .ดร .วศิน          

อิงคพัฒนากุล ไดทําการศึกษาไวแลว”  

หนา 13  บรรทัดที่ 8  ใหแกไขเปน “4. รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช ...” 

 บรรทัดที่11  ใหแกไขเปน “7. ผศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข ...” 

บรรทัดที่ 20 ใหแกไขเปน “1. รศ.มานะ กาญจนมณีเสถียร ...” 

แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 25/2550                   
เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2550 (วาระลับ) 

      

สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร     

คร้ังที่ 25/2550 เมื่อวนัอังคารที่ 25 ธนัวาคม 2550 (วาระลับ) 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้ 

1. บัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2550 ในรายวิชา 550 455 ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย โดยไดผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2550 

2. คณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน                 

ปการศึกษา 2550 ในรายวิชา 763 291 งานภาคสนาม 1 ของนักศึกษาจํานวน 76 ราย จากคาระดับ U เปน

คาระดับ S โดยไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการในการประชุม

คร้ังที่ 17/2550 เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2550 

3. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา        

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 ในรายวิชา 710 351 การผลิตสัตวปก ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

เนื่องจากคะแนนไมสมบูรณและติด I เกิน 2 สัปดาห ระบบทะเบียนจึงทําการเปลี่ยนผลการศึกษาเปนคา F โดย

อัตโนมัติ โดยไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

ในการประชุมครั้งที่ 19/2550 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 

4. คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2550 ในรายวิชา 466 381 Translation From English to Thai ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย จากคาระดับ F เปน 

D+ เนื่องจากอาจารยผูสอนไดใหคาระดับ I แกนักศึกษาและไดตรวจสอบแลววา นักศึกษาไดสงงานตามที่

กําหนดเรียบรอยแลว แตดวยขั้นตอนการสงผลการแกคา I จึงทําใหไมทันตามเวลาที่กําหนดเปนผลทําใหผล

การศึกษาของนักศึกษาเปลี่ยนเปนคา F โดยอัตโนมัติ โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตรในการประชุมคร้ังที่ 23/2550 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 

ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.2 การเตรียมความพรอมในการเก็บ Log File                                            
(ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร) 

       
สรุปเรื่อง 

ดวยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑการเก็บ

รักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ซึ่งตามประกาศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอ 10 (2) มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเปนผู

ใหบริการขอมูลคอมพิวเตอรตองเริ่มเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 และเพื่อใหการดําเนินการ

เตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการ

เตรียมตัวเพื่อรองรับการเก็บ Log File ดังนี้ 

1. ผูใหบริการ ผูดูแล Server, Webmaster ของภาควิชา คณะวิชาและมหาวิทยาลัยตอง

ดําเนินการจัดเก็บ Log File หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูเขามาใชงานในระบบคอมพิวเตอรทุก

เครือขายนับต้ังแตวันที่ขอมูลเขาไมนอยกวา 90 วัน และตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการดวย 

2. ผูดูแล Website ตองจัดใหมีการลงทะเบียนของผูใชบริการ มีรายละเอียดขอมูลติดตอ

ผูดูแล Website และในสวน Webboard และ Blog จะตองใหผูใชบริการลงทะเบียนและผูดูแล Website 

ตรวจสอบขอมูลกอนนําขึ้นเผยแพร พรอมทั้งการจัดหา Log Server เพื่อเก็บขอมูลสําหรับตรวจสอบตาม

หลักเกณฑของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. เครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (LAB) ตองดําเนินการเก็บสถิติ

ผูใชบริการแตละชวงเวลารวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตองระบุบุคลากรที่

เปนผูรับผิดชอบเครื่องคอมพิวเตอรและเก็บสถิติผูใชบริการแตละชวงเวลาดวย 

4. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายทั้งหมดตองกําหนดการตั้งเวลาใหตรงกันโดยใช
เวลาอางอิงจากเครื่อง NTP Server ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Clock.su.ac.th หรือ ntp.su.ac.th) 

ในการนี้ศูนยคอมพิวเตอรไดพิจารณาประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เร่ือง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 แลว เห็นควรให

มหาวิทยาลัยแจงคณะวิชา/หนวยงานทราบและสรางความเขาใจแกผูดูแล Server, Webmaster ใหถือปฏิบัติ

และเตรียมความพรอมในการเก็บ Log File ตามประกาศ เร่ือง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอรประสานงานและเผยแพรเร่ืองดังกลาว

ไปยังคณะวิชา/หนวยงานตาง ๆ เพื่อทราบและใหถือปฏิบัติตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 (ราง) ระเบียบมหาวทิยาลัยศลิปากร วาดวยบัตรประจําตัวนักศกึษา                 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
   

สรุปเรื่อง 
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยบัตร

ประจําตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอใหมี

การปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยบัตรประจําตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 

(ใหม) โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 

27 พฤศจิกายน 2550 แลว และไดเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยบัตรประจําตัวนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งไดผานการพิจารณาจากงานวินัยและนิติการแลวใหที่ประชุมพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยบัตรประจําตัว

นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย

บัตรประจําตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 การปรับปรุงหลักสูตรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย                  

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย    
สาขาวชิาการประถมศกึษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) 

   
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป สาระใน

การปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาเพิ่มใหมในหมวดวิชาชีพครูเลือก กลุมวิชาชีพครู จํานวน 2 รายวิชาดังนี้ 

- รายวิชา 461 405  การบริหารกิจกรรมนักเรียน    2(2-0-4)  

(Student Activities Administration) 

- รายวิชา 461 421 การประกันคุณภาพการศึกษา   2(2-0-4)  

(Quality Assurance in Education) 

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา                   

การประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)  และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสราง

หลักสูตร ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.3  การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศส                  

ฉบับป พ.ศ. 2545 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา

ฝร่ังเศส ฉบับป พ.ศ. 2545 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ  

ขอเพิ่มรายวิชาบังคับกอนในคําอธิบายรายวิชา 413 201 ภาษาฝรั่งเศส 4 (French IV)  3(1-4-4) 

จากเดิม รายวิชา 413 201 ภาษาฝรั่งเศส 4 (French IV)          3(1-4-4) 

วิชาบังคับกอน : 413 104 ภาษาฝรั่งเศส 3 

เปน รายวิชา 413 201 ภาษาฝรั่งเศส 4 (French IV)          3(1-4-4) 

วิชาบงัคับกอน : รายวิชา 413 101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 3  

หรือ 413 104 ภาษาฝรั่งเศส 3  

ทั้งนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2550 เปนตนไป  
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ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2545 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก                

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4 การสรรหาบคุคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนง                          

นายกสภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
   

สรุปเรื่อง 
 ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 21 มิถุนายน 

2551 สภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงจึงไดมีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ  

สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เพื่อทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดํารงตําแหนง

นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

ในการประชุมคร้ังที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 ไดพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการสรรหานายก              

สภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเปนไปอยางกวางขวางดวยความรอบคอบและสอดคลองกับวัตถุประสงคที่จะ

ไดบุคคลที่เหมาะสมเขาดํารงตําแหนงดังกลาว จึงเห็นสมควรใหมีการเสนอรายชื่อผูที่เหมาะสมดํารงตําแหนง

นายกสภามหาวิทยาลัยโดยกวางขวางทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

ในการนี้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงจึงมีหนังสือมายัง

มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อผูที่เหมาะสมดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย              

แมฟาหลวงและที่มีคุณสมบัติตามที่ปรากฏในประกาศ เร่ือง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

โดยใหเสนอชื่อ (แบบ ส.2) ไปยังประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ภายใน

วันที่ 14 มกราคม 2551 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกาศมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เร่ือง การสรรหานายก                 

สภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง พ.ศ. 2550  

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติไมเสนอรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนง

นายกสภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง แลวใหทําหนังสือแจงไปยังประธานคณะกรรมการสรรหานายก              

สภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเพื่อทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.5 หลักสูตรบรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ                   

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) ในลักษณะโครงการพิเศษ 
    

สรุปเรื่อง 
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ                   

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน               

ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 30 คน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมคร้ังที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การประกอบการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) ในลักษณะโครงการพิเศษ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 5.1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 

สรุปเรื่อง 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องดังตอไปนี้ 

1. ขอความรวมมอืบุคลากรแตงกายไวทุกขแสดงความไวอาลัย                                      

สมเด็จพระเจาพีน่างเธอเจาฟากัลยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร 

ประธานแจงวา ตามที่สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครินทร ส้ินพระชนมเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 และสํานักนายกรัฐมนตรีออกประกาศใหหนวยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแหงลดธงครึ่งเสา และแตงกายไวทุกขเปนเวลา 15 วัน นับต้ังแตวันที่ 2 มกราคม 

2551 เปนตนมา นั้น 

มหาวิทยาลัยศิลปากรไดพิจารณาเห็นวาโดยที่สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากลัยาณวิฒันา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มีพระมหากรุณาธิคุณใหญหลวงตอมหาวิทยาลัยศิลปากรตลอดมา จึงขอ

ความรวมมือบุคลากรของมหาวิทยาลัยแตงกายไวทุกขแสดงความไวอาลัยสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ              
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เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  โดยทั่วกันเปนเวลา 100 วัน ตั้งแตวันสิ้นพระชนม 

เปนตนไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

2. เร่ือง โครงการขยายพืน้ที่การศึกษา 

ประธานแจงวา ตามที่ที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 25/2550 เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2550 

ไดรับทราบความคืบหนาของการออกแบบวางผังที่ดิน 101 ไร บริเวณถนนศรีสมาน ตําบลบานใหม อําเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อแกไขความหนาแนนแออัดของสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ณ บริเวณ    

วังทาพระ นั้น ประธานไดแจงความคืบหนาใหทราบวา ทางราชการทหารอาจขอพื้นที่ดังกลาวไปใชประโยชน 

ซึ่งมหาวิทยาลัยก็มิไดนิ่งนอนใจและจะพยายามทําทุกชองทางในการหาพื้นที่แหงใหมเพื่อรองรับโครงการ

ขยายพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป สําหรับความคืบหนาจะแจงใหทราบในภายหลัง 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
3. เร่ือง การเปนมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐบาล 

ประธานแจงใหทราบวา ขณะนี้ (ราง) พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

และ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ (สนช.) แลว ประธานจึงไดมอบหมายใหประธานสภาคณาจารยดําเนินการพิจารณาวิเคราะห

เปรียบเทียบระหวาง (ราง) พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และ (ราง) พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... วามีขอแตกตางกันหรือไมอยางไร เพื่อจะไดนําสวนที่เหมาะสมตอการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาปรับใชกับ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งให

พิจารณาถึงโครงสราง บทบาท หนาที่ ที่ควรจะเปนและแนวทางในการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของตาง ๆ 

เพื่อเปนการสนับสนุนและเพื่อรองรับกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลตอไปดวย 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.2  แผนยุทธศาสตร 
 
สรุปเรื่อง 

ดวย ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ 

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 มีมติใหปรับโครงสรางหนวยงาน

ในสํานักงานอธิการบดี โดยจัดตั้งเปน 7 กอง 3 สํานักงาน (เทียบเทากอง) และ 1 งาน โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2550 นั้น ในสวนของทางวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรในฐานะบริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามขอบเขตภาระงานของตําแหนงรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรเสร็จ

เรียบรอยแลวดังนี้ 

1. แผนยุทธศาสตรของกองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ. 2551-2554 ซึ่งประกอบดวย 

- กลยุทธที่ 1 สรางระบบความเปนเลิศในการใหบริการ 

- กลยุทธที่ 2 สรางระบบเครือขายการปฏิบัติงานในวิทยาเขต 

2. แผนยุทธศาสตรของกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 ซึ่งประกอบดวย 

- กลยุทธที่ 1 สรางระบบความเปนเลิศในการใหบริการ 

- กลยุทธที่ 2 สรางสภาพแวดลอมที่ดีและเหมาะสมภายในวิทยาเขต 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5.3  การยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีประจําปใหกับรถยนตของมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวย ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ไดขอหารือตอที่ประชุมเร่ืองที่

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีความเห็นเกี่ยวกับฐานะของมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติ

รถยนต พ.ศ. 2522 ตามเรื่องเสร็จที่ 741-742/2550 ซึ่งสรุปไดวา กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ             

สวนใหญในปจจุบันมิไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยของรัฐมีฐานะเปนกรม แมวาจะมีความประสงคใหเปน

หนวยงานของรัฐในอีกรูปแบบหนึ่งก็ตามและเมื่อรูปแบบใหมของหนวยงานของรัฐดังกลาวมิไดรับการยกเวน

ไมตองเสียคาธรรมเนียมและภาษีประจําปตามมาตรา 9 และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติรถยนต             

พ.ศ. 2522 มหาวิทยาลัยของรัฐที่มิไดมีกฎหมายกําหนดใหเปนกรมจึงไมไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมตาม
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มาตรา 9  แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2530 แลว พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรมิไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยศิลปากรมีฐานะเปน

กรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงไมไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติ

รถยนต พ.ศ. 2522 ซึ่งจะมีผลใหไมไดรับยกเวนภาษีประจําปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติรถยนต          

พ.ศ. 2522 ดวย ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ไดคํานึงถึงเจตนารมณของพระราชบัญญัติรถยนต 

พ.ศ. 2522  ซึ่งประสงคจะยกเวนคาธรรมเนียมใหแกรถของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มิใช

รัฐวิสาหกิจแลวก็เห็นสมควรที่จะตองดําเนินการแกไขกฎหมายเพื่อใหการยกเวนนั้นครอบคลุมถึงหนวยงาน

ของรัฐในรูปแบบใหมดวย จึงไดยก (ราง) พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ใหแกคณะรัฐมนตรีเพื่อ

พิจารณา (ราง) กฎหมายดังกลาวดวยแลว 

ดังนั้น ในระหวางที่พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตาม (ราง) กฎหมายที่

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอคณะรัฐมนตรียังไมมีผลใชบังคับ หากมหาวิทยาลัยศิลปากรจะตอง

ดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับรถยนตจะตองปฏิบัติและดําเนินการอยางไร 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากในระหวางที่พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..)          

พ.ศ. .... ตาม (ราง) กฎหมายที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอคณะรัฐมนตรียังไมมีผลใชบังคับ        

หากมหาวิทยาลัยศิลปากรตองดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับรถยนตขอใหชะลอเรื่องไวกอน ในขณะเดียวกัน     

ที่ประชุมไดมอบหมายให รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเรื่องนี้      

เขาหารือตอที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) วา จะมีขอเสนอแนะหรือมาตรการดําเนินการรวมกัน

อยางไรเพื่อขอยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีประจําปใหกับรถยนตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา

รวมถึงการผลักดัน (ราง) พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

ระเบียบวาระที่ 5.4  โครงการนักศึกษาเทิดไทองคราชันยปลูกตนไมเฉลมิพระเกียรติ 80 ลาน
เมล็ดเพื่อพอ 

 

สรุปเรื่อง 
ดวย รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา             

สืบเนื่องจากการที่สํานักนายกรัฐมนตรี กองทัพบก กระทรวงเกษตรและสหกรณและภาคเอกชน ไดรวมกัน

จัดทําโครงการนักศึกษาเทิดไทองคราชันยปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 80 ลานเมล็ดเพื่อพอ ซึ่งจะเปนการปลูก

ปาโดยใชตนไมที่ออกดอกสีเหลือง 16 สายพันธุ คณะเภสัชศาสตรไดมีสวนรวมในโครงการนี้ดวยและไดรับ

สัดสวนเบื้องตนจํานวน 270,000 – 300,000 ตน เพื่อใชในโครงการนักศึกษาเทิดไทองคราชันยปลูกตนไม

เฉลิมพระเกียรติ 80 ลานเมล็ดเพื่อพอ แตเนื่องจากพื้นที่ปาบริเวณจังหวัดเพชรบุรีถูกทําลายไปมากและอยูใน
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ภาวะฝนทิ้งชวง คณะเภสัชศาสตรไดพิจารณาแลวเห็นสมควรที่จะใชพื้นที่ในการปลูกตนไมของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรบริเวณวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและจังหวัดใกลเคียงโดยไดมีการประสานงานในเบื้องตนกับ

ชุมชนบางสวนแลว พรอมนี้จึงประสงคใหมหาวิทยาลัยกําหนดวัน-เวลาและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ

โครงการนี้ โดยจะมีการรายงานโครงการนักศึกษาเทิดไทองคราชันยปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 80 ลานเมล็ด

เพื่อพอใหทราบความคืบหนาทุก ๆ ปกอนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัดวย ประธาน

จึงไดมอบหมายใหฝายบริหารและรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษประสานงานและพิจารณาในสวนที่

เกี่ยวของกับคณะเภสัชศาสตรตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ปดประชุมเวลา 11.20 น. 
 

 

        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

              ผูจดรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 

ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
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