
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่  3/2551 

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ 2551 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

 
ผูมาประชุม 

1. นายภราเดช  พยัฆวเิชียร  รักษาราชการแทนอธกิารบดี  ประธานที่ประชุม 

2. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิริ  รักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายวิชาการ 

3. อ.ปญญา  วิจนิธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

4. รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

5. รศ.สุรพล   นาถะพนิธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

6. ผศ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน                 คณบดีคณะมัณฑนศิลป 

7. ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสทุธิรักษ คณบดีคณะอักษรศาสตร 

8. รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

9. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

10. รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

11. ผศ.ดร.พิทยา  หลวิเสรี   คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

12. รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกลุ คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

13. อ.ธนาทร  เจยีรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร  

14. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

15. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

16. อ.ปญจพล  เหลาพูนพัฒน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

      แทนผูอํานวยการวทิยาลยันานาชาต ิ  

17. รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

18. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ      ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

19. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

20. ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   

21. ผศ.วันชัย  ลีลากววีงศ  ประธานสภาคณาจารย 
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ผูเขารวมประชุม 
1. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล          รองผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ  ฝายวิชาการ 

 
 ผูไมมาประชุม 

1. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล ผูอํานวยการวทิยาลยันานาชาติ ติดราชการ 

2. รศ.สน  สีมาตรัง ผูอํานวยการหอศิลป ติดราชการ 
 
เปดประชุมเวลา 10.40 น.                         

เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2551                   

เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2551 
      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร     

ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันองัคารที่ 22 มกราคม 2551 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 การลงนามทําสัญญาความรวมมือกับ Chiba University 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะเภสัชศาสตรไดมีการลงนามทําสัญญาความรวมมือกับ The Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, The Graduate School of Pharmaceutical Sciences, The Graduate School of Medical and 

Pharmaceutical Sciences, Chiba University, Japan ตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 สัญญามีกําหนด

ระยะเวลา 5 ป และไดส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2550 ประกอบกับคณะเภสัชศาสตรไดมีการลงนาม

เพื่อตออายุสัญญาฉบับใหมข้ึน จึงสงสัญญาความรวมมือกับหนวยงานดังกลาว เพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบ

ทั้งนี้  ไดแนบสัญญาฉบับเดิมและสัญญาที่ตออายุฉบับใหมจํานวนอยางละ 1 ชุดมาพรอมนี้ 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  2.2 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรขอแกไขรายละเอียดครุภัณฑ                         
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 (เพิ่มเตมิ) 

       

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2551 ตามรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 นั้น 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรขอแกไขรายละเอียดของครุภัณฑ โดยมียอด

งบประมาณรวมเทาเดิม ตามผลผลิตที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อให

สอดคลองเหมาะสมกับการเรียนการสอนและการใชงานในปจจุบัน  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดอนุมัติให              

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรแกไขรายละเอียดครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

(เพิ่มเติม) แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2.3 รายงานการประเมินการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา         
ครั้งที่ 12 

      

สรุปเรื่อง 
ตามที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษาไดเขารวมจัดนิทรรศการ           

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  คร้ังที่ 12 เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน               

จังหวัดขอนแกน นั้น  

กองบริการการศึกษาไดสรุปรายงานการประเมินการจัดนิทรรศการดังกลาวเพื่อเสนอ            

ที่ประชุมทราบ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.4 การอบรมสัมมนาชี้แจงและการอภิปรายปญหา เรื่อง การวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ 
(Performance Assessment Rating Tool : PART) 

       
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองแผนงานเขาสัมมนาชี้แจงและการอภิปรายปญหา 

เร่ือง  การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) เมื่อวันจันทร          

ที่ 14 มกราคม 2551 และวันศุกรที่ 25 มกราคม 2551 นั้น บัดนี้ กองแผนงานไดสรุปสาระสําคัญของการ

อบรมสัมมนาดังกลาวดังนี้  

1. ความเปนมาของเครื่องมือ PART และการดําเนินงานของสํานักงบประมาณ 

1.1 สํานักงบประมาณไดปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจากระบบงบประมาณ            

แบบแผนงานเปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based 

Budgeting : SPBB) โดยมีสาระสําคัญอยูที่การจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมสอดคลองกับผลงาน            

ที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรของรัฐบาลใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  ซึ่งการวิเคราะหผล              

การดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณของหนวยงานภาครัฐจะเปนเครื่องมือในกระบวนการจัดการ

งบประมาณที่จะชวยให รัฐบาล  หนวยงานและผูที่ เกี่ยวของมีขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ                  

ในกระบวนการงบประมาณเพื่อใหการจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา เกิดประโยชน

ตอประชาชนอยางแทจริง 

1.2 สํานักงบประมาณไดดําเนินการพัฒนาเครื่องมือ PART เพื่อใชในกระบวนการ

งบประมาณทั้งระบบใหเปนเครื่องมือของหนวยงานภาครัฐใชในการประเมินผลการดําเนินงานดวยตนเอง 

(Self Assessment) โดยสํานักงบประมาณจะทําหนาที่วิเคราะหผลการประเมิน (Assessor) ของหนวยงาน

ภาครัฐในแตละปงบประมาณและเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ          

ตามมาตรา 22 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง ที่ดี พ.ศ.2546 

1.3 สํานักงบประมาณไดนําแนวทางการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณ (PART) ไปใชกับหนวยงานนํารอง 40 หนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ.2548 -

2549 โดยหนวยงานนํารองของมหาวิทยาลัย  คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและได           

ปรับปรุงแนวทางการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ ใหสามารถนําไปใชปฏิบัติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.4 ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 สํานักงบประมาณจะนําแนวทางการวิเคราะหระดับ

ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณมาใชกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ไดรับ

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ตามที่สํานัก

งบประมาณกําหนด 
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1.5 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2550 เห็นชอบใหสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่ไดรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551    

นําเครื่องมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ใชใน      

การประเมินผลตนเองและจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จ ฯ สงใหสํานักงบประมาณ            

เพื่อที่สํานักงบประมาณจะนําไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ           

และจัดทําเปนรายงานภาพรวมเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

2. กรอบแนวคิดและองคประกอบของเครื่องมือ PART  

2.1 หนวยงานภาครัฐที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจในการดําเนินการตาม
เปาหมายยุทธศาสตรของรัฐบาลจะตองกําหนดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน แผนกลยุทธ ผลผลิต/

โครงการและกิจกรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวงและยุทธศาสตร

ของรัฐบาลเพื่อใหสามารถดําเนินการบริหารงานตามแผนกลยุทธเปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตรของ  

รัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคา 

2.2 เครื่องมือ PART  เปนเครื่องมือเพื่อวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

จากการใชจายงบประมาณที่สวนราชการใชในการประเมินตนเอง เพื่อควบคุมการบริหารงบประมาณให

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ ความเชื่อมโยงงบประมาณการบริหารจัดการ          

และการประเมินผลผลิต / ผลลัพธ ใหบรรลุผลสําเร็จในการจัดการงบประมาณในระบบงบประมาณ             

แบบมุงเนนผลงานและเอื้อใหการบริหารราชการเกิดประโยชนสูงสุดของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ตลอดจนเปนเครื่องมือใหสวนราชการไดใช        

ในการตรวจสอบตนเองวาไดปฏิบัติงานโดยใชจายงบประมาณใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

2.3 ชุดคําถามของ PART ประกอบดวย 5 หมวดคําถาม รวม 30 ขอ โดยในแตละชุด

คําถามมีวัตถุประสงคเฉพาะและตองการเอกสารประกอบการชี้แจงดังนี้ 

 คําถามชุด ก : จุดมุงหมายและรูปแบบ 

ประกอบดวยคําถาม 6 ขอ  เพื่อทราบการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเปาหมาย

ยุทธศาสตรของชาติกับเปาหมายยุทธศาสตรของกระทรวงและเปาหมายการใหบริการของกรม (หรือ

เทียบเทา) รวมทั้งการตอบสนองความตองการตอกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธของ

หนวยงาน การเชื่อมโยงผลผลิตกับงบประมาณ การบริหารจัดการและการกําหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต          

และผลลัพธเพื่อการประเมินผลของหนวยงาน โดยอางอิงจากกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และเอกสารที่เกี่ยวของ 
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คําถามชุด ข : การวางแผนกลยุทธ 

ประกอบดวยคําถาม 7 ขอ เพื่อใหกรมกําหนดแผนกลยุทธใหสอดคลอง เชื่อมโยง 

กับการบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการใหบริการของกระทรวงและเปาหมายการใหบริการ

ของหนวยงาน 

คําถามชุด ค : ความเชื่อมโยงงบประมาณ 

ประกอบดวยคําถาม 5 ขอ เพื่อทราบถึงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและ 

ความเชื่อมโยงระหวางผลผลิต กิจกรรม และงบประมาณ/ทรัพยากรรวมทั้งการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ

ตามระยะเวลาที่กําหนดทุกกิจกรรมหลัก 

 คําถามชุด ง : การบริหารจัดการ 

  ประกอบดวยคําถาม 7 ขอ เพื่อทราบถึงระบบบริหารจัดการในดานการวางแผน 

ระบบสารสนเทศ และระบบขอมูลการจําตนทุนตอหนวยผลผลิตไปใชประโยชน กระบวนการการวัดผล      

การดําเนินงานและ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและความคุมคาการตรวจสอบทางการเงิน

และการประเมินบุคคลที่สัมพันธกับการนําสงผลผลิต 

 คําถามชุด จ : การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ 

  ประกอบดวยคําถาม 5 ขอ เพื่อทราบถึงความกาวหนาของผลผลิตและผลลัพธ 

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม การเทียบเคียงผลผลิตของ        

สวนราชการและหนวยงานเอกชนอื่นและผลการประเมินจากผูประเมินอิสระ 

2.4 ประโยชนของเครื่องมือ PART  

2.4.1 สวนราชการสามารถนําผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณไปใชเปนเครื่องมือในกระบวนการจัดการงบประมาณในการกําหนดนโยบาย

และปรับทิศทางการทํางาน แกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินงานและใชเปนขอมูลปรับ

แผนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มผลงาน (Performance) ใหสามารถนําสงผลผลิตไปสูเปาหมายยุทธศาสตรของ

รัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4.2 สํานักงบประมาณ  คณะรัฐมนตรีและฝายนิติบัญญัติสามารถนําผลการ

วิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณไปใชเปนขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ โดยสามารถติดตามความกาวหนา ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล               

คุมคาและเกิดประโยชนตอประชาชน 
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3. ส่ิงที่มหาวทิยาลัยตองดําเนนิการ 

จัดทํารายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย

งบประมาณ จําแนกตามผลผลิตปงบประมาณ พ.ศ.2551 สงใหสํานักงบประมาณภายในวันศุกรที่                  

22 กุมภาพันธ 2551 โดยพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ 

4. ประเด็นเพือ่ทราบและพจิารณา 

4.1 รับทราบสิ่งทีม่หาวิทยาลยัตองดําเนนิการตามขอ 3.  

4.2 พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีมติใหแตงตั้งคณะทํางานวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยประกอบดวยผูดํารง

ตาํแหนงและรายชื่อตอไปนี้ 

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย กรรมการ 

3. รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 

4. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

5. รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ กรรมการ 

6. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 

7. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

8. คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 

9. คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 

10. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

11. หัวหนาสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 

12. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 

13. ผูอํานวยการกองแผนงาน กรรมการและเลขานุการ 

14. นางสาวสันนิภา กองสมุทร ผูชวยเลขานุการ 

15. นางสาววันเพ็ญ  ชูเมือง ผูชวยเลขานุการ 

16. นางสาวศิริพร  หมื่นไสยาท ผูชวยเลขานุการ 
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ระเบียบวาระที่  2.5 คํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร                                      
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

       
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ระหวางผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผูทําคํารับรอง

และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูรับคํารับรอง นั้น บัดนี้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ไดลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 เรียบรอยแลว ฝายประกันคุณภาพ

การศึกษาจึงเสนอคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 ขออนุมัติโครงการรบันักศกึษาโควตาพเิศษสําหรบัผูมีคุณธรรม                 

และบริการสงัคม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
   

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาไดขอ

ความอนุเคราะหใหคณะศึกษาศาสตรรับนักศึกษาโครงการรับนิสิตโควตาพิเศษสําหรับผูมีคุณธรรม               

และบริการสังคม นั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 24/2550 เมื่อวันที่ 26 

ธันวาคม 2550 ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการและใหเปนนโยบายของคณะฯ ในการรับนักศึกษา

ตามโครงการดังกลาว คณะศึกษาศาสตรจึงขออนุมัติโครงการรับนักศึกษาโควตาพิเศษสําหรับผูมีคุณธรรม

และบริการสังคม โดยจะเริ่มรับนักศึกษาเขาศึกษาในปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโควตาพิเศษ

สําหรับผูมีคุณธรรมและบริการสังคม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  
ระเบียบวาระที่ 4.2 การตออายุความรวมมือทางวิชาการและวิชาชพีกบัตางประเทศ                 

(ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
   

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณบดีคณะเภสัชศาสตรจากมหาวิทยาลัยของรัฐจํานวน 4 แหง จากที่มีอยูทั้งสิ้น        

6 แหง ประกอบดวยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พรอมดวยผูแทนจากทบวงมหาวิทยาลัย (สํานักนโยบายและแผน) สํานักงาน ก.พ.          

และสํานักงบประมาณ  ไดเดินทางไปเจรจาธุรกิจตางประเทศชั่วคราว  ณ  ประเทศสหราชอาณาจักรและ

ประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงระหวางป พ.ศ.2532 – 2534 เพื่อแสวงหาความรวมมือภายใตโครงการพัฒนา

บุคลากรสาขาขาดแคลนดานเภสัชศาสตรของประเทศซึ่งไดบรรลุผลสําเร็จกับประเทศสหรัฐอเมริกา             

โดยจัดทําเปนโครงการความรวมมือแบบเบ็ดเสร็จระหวางกลุมคณะเภสัชศาสตร 6 คณะวิชา (จุฬาลงกรณ

มหาวิ ทยาลั ย  มหาวิ ทยาลั ย เ ชี ย ง ใหม  มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล  มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยศิลปากร) และโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตรของรัฐอีก 2 แหง         

ซึ่งประกอบดวย  มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พวงดวยโครงการจัดตั้งคณะ                   

เภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ Colleges of Pharmacy ของมหาวิทยาลัยชั้นนํา              

ทางสาขาเภสัชศาสตรของประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 10 แหงประกอบดวย 

1. University of Florida – Gainesville 

2. University of Arizona – Tucson 

3. University of Illinois – Chicago 

4. Purdue University – West Lafayette 

5. University of Maryland – Baltimore 

6. University of Minnesota – Minneapolis 

7. University of North Carolina – Chapel Hill 

8. Rutgers State University of New Jersey 

9. Ohio State University – Columbus 

10. University of Wisconsin - Madison 

ซึ่งไดบรรลุขอตกลงและมีการลงนามอยางเปนทางการ โดยคณบดีหรือผูแทนจากทั้ง 2 ฝาย 

ในประเทศไทย ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเรียกชื่อขอตกลงความรวมมือนี้วา US – Thai Consortium 
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for the Development of Pharmacy Education in Thailand มีพยานสําคัญหลาย ๆ ทาน โดยมี ฯพณฯ 

รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย  และ  ฯพณฯ  เอกอัครราชทูตประเทศสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย          

เปนผูลงนามและอธิการบดีหลายมหาวิทยาลัยเปนพยานในพิธี 

ขอตกลงความรวมมือระหวางกันดังกลาวไดกําหนดเวลาของความรวมมือไวเปนเวลา              

14 ประหวาง พ.ศ.2533 – 2549 และไดส้ินสุดลงในป พ.ศ.2549 

ในป 2549 คณะเภสัชศาสตรและศูนยประสานงานการศึกษาทางเภสัชศาสตรแหงประเทศ

ไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ไดรวมกันเปนเจาภาพจัดการประชุมทางวิชาการ สรุปผลของความรวมมือที่ผานมาและ            

เจรจาตออายุของความรวมมือระหวางกันออกไปอีก 30 ป โดยกําหนดแบงออกเปน 2 ชวง ๆ ละเวลา 15 ป 

ตั้งแตป พ.ศ.2551 เปนตนไป โดยกําหนดการลงนาม ณ University of Wisconsin – Madison ระหวาง             

วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตรไดแนบสําเนาของ (ราง) ความตกลงของความเขาใจ            

ที่ตออายุออกไป ตามเอกสารที่แจกใหที่ประชุม 

อนึ่ง ภายใตขอตกลงความรวมมือที่เสนอตออายุนี้ ฝายประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนด             

ใหผูลงนามเปนพยานมาจาก AACP (American Association of Colleges of Pharmacy) และ                 

ใหพยานฝายไทยมาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

สําหรับขอตกลงของความรวมมือฉบับใหมนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเพิ่ม Colleges of 

Pharmacy ของมหาวิทยาลัยชั้นนําทางสาขาเภสัชศาสตรของประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นมาอีกจํานวน                

5 แหง  ซึ่งประกอบดวย 

11. University of Kentucky – Lexington 

12. University of Texas – Austin 

13. University of Washington – Seattle 

14. University of Utah – Salt Lake City 

15. University of Iowa – Iowa City 

โดยฝายประเทศไทยอาจเพิ่มคณะเภสัชศาสตรและหรือสํานักเภสัชศาสตรจากมหาวิทยาลัย

ของรัฐ ประกอบดวยมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ทั้งนี้ การเพิ่มจํานวนของภาคี

ความรวมมือจะตองไดรับความเห็นพองจากภาคีเดิมทั้ง 2 ฝายอยางเปนเอกฉันท ดังนั้น แมคณะเภสชัศาสตร

ภาคเอกชนจะไมไดเปนภาคีภายใตขอตกลงความรวมมือนี้ แตก็สามารถจะไดรับผลประโยชนตามขอตกลง

ตาง ๆ ดังกลาวผานทางคณะเภสัชศาสตรของภาครัฐได 

คณะเภสัชศาสตรไดพิจารณาแลวเห็นวา แนวทางและขอตกลงของความรวมมือระหวางกัน             

ของคณะเภสัชศาสตรในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น นาจะเปนประโยชนตอการพัฒนา                      

และความรวมมือกันในระยะยาวดังเชนขอตกลงความรวมมือเดิมที่ผานมา 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบใหคณะเภสัชศาสตรตออายุความรวมมือ       

ทางวิชาการและวิชาชีพกับตางประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ออกไปอีก 30 ป  โดยกําหนดแบงออกเปน         

2 ชวง ๆ ละเวลา 15 ป  ตั้งแตป พ.ศ.2551 เปนตนไป  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร  เรื่อง  คุณสมบัติ หลกัเกณฑและ        

การเทยีบโอนหนวยกิตในการรบัโอนนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา              
ตางสถาบันเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 23/2550 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550      

ไดมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการรับโอนนักศึกษาตางสถาบันระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 นั้น  

บัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง คุณสมบัติ หลักเกณฑ

และการเทียบโอนหนวยกิตในการรับโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตางสถาบันเขามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งไดผานการพิจารณาจากงานวินัยและนิติการแลวใหที่ประชุมพิจารณา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร          

เ ร่ือง  คุณสมบัติ หลักเกณฑและการเทียบโอนหนวยกิตในการรับโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา              

ตางสถาบันเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.4 โครงการเกษยีณกอนกําหนด 

   
สรุปเรื่อง 

 ดวยคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐไดมีหนังสือ  ดวนที่สุด      

ที่ นร 1008.1/311 ลงวันที่ 16 มกราคม 2551 แจงมติเห็นชอบแผนดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง         

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการเกษียณกอนกําหนด) ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 (ผู เขารวม                

มาตรการฯ ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2551) ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอเพื่อใหดําเนินการตอไป  
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ตามแผนดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง (โครงการเกษียณกอนกําหนด) ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2552 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอ ไดเลือกกรณีที่ 5 คือ มีอัตรากําลังไมเพียงพอแกการทํางาน                

ตามบทบาท ภารกิจ แตมีประเด็นจํานวนขาราชการสูงอายุ (50 ปข้ึนไป) มากกวา 20%  ของจํานวนขาราชการ         

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้น จึงมีจํานวนผูเขารวมมาตรการไดไมเกิน 23 คน 

อนึ่ง ตามหนังสือคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ดวนที่สุด      

ที่ นร 1008.1/466 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2550 กําหนดการดําเนินการของสวนราชการที่เขารวมมาตรการฯ ดังนี้

  

ระยะเวลา การดําเนนิการของสวนราชการ 

ม.ค. – ก.พ. 2551 สวนราชการประกาศกําหนดหลกัเกณฑและเงื่อนไขของสวนราชการในการเขารวม

โครงการ เชน กําหนดงานหรือสาขาวิชาชพีขาดแคลนทีห่ามมิใหขาราชการเขารวม

โครงการ เปนตน 

มี.ค. 2551 สวนราชการดําเนินการประชาสัมพันธภายในสวนราชการ รวมถึงแจงรายละเอียดตางๆ  

16 – 30 เม.ย. 2551 เปดรับสมัคร 

26 – 30 พ.ค. 2551 ถอนใบสมัคร 

มิ.ย. 2551 - สวนราชการพิจารณาการลาออก 

- สวนราชการแจงจํานวนและรายละเอียดของผูทีที่ไดรับอนุมัติใหเขารวมมาตรการฯ  

ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 (1 ต.ค. 2551) พรอมการจัดทําประมาณการงบประมาณ 

(งบบุคลากร) ตอสํานักงาน ก.พ. 

ก.ย. 2551 สวนราชการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปและคําสั่งอนุญาตใหลาออกจาก

ราชการ 

1 ต.ค. 2551 ผูไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการตามโครงการฯ ออกจากราชการ 

เนื่องจากมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2552  จํากัดจํานวนผูเขารวมมาตรการไดไมเกิน 23 คน จึงสมควรกําหนดวิธีการดําเนินการเพื่อ                   

เรียงลําดับกอนหลังในการเขารวมมาตรการฯ ดังกลาว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑและพิจารณา

การลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 
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  1.  รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 

  2.  คณบดีคณะโบราณคดี   กรรมการ 

  3.  คณบดีคณะอักษรศาสตร   กรรมการ 

  4.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร   กรรมการ 

  5.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 

 6.  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  กรรมการ 
 
ระเบียบวาระที่  4.5 หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) 
    
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 

เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 75 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่              

20 ธันวาคม 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาค                     

วิชาภาษาฝรัง่เศส คณะอกัษรศาสตร  
(วาระลับ) 

   
ระเบียบวาระที่ 4.7 หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร                              

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
                         

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร                    

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 
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และกําหนดรับนักศึกษาปละ 25 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 

2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา         

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.8 หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตรประยุกต                              

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

และกําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2551  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 

2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตรประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
   

ระเบียบวาระที่ 4.9 หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสถิติ                                           
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

 
 สรุปเรื่อง 

ด วยคณะวิทยาศาสตร ได เ สนอหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ชาสถิ ติ                    

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

และกําหนดรับนักศึกษาปละ 50 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2551  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 

2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ                    

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอ    

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
                    
ระเบียบวาระที่ 4.10 หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร                              

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
                         

สรุปเรื่อง  
ดวยคณะวิทยาศาสตรได เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 

เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 90 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 10 

มกราคม 2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.11  หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ                              

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
                         

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

และกําหนดรับนักศึกษาปละ 60 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 

2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.12  หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาฟสิกส                                       

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
                         

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะวิทยาศาสตร ได เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟ สิกส                    

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

และกําหนดรับนักศึกษาปละ 50 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2551  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 

2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส                    

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอ    

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.13  หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเคม ี                                           

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
                         

สรุปเรื่อง 
ด วยคณะวิ ทยาศาสตร ไ ด เ สนอหลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิ ช า เคมี                    

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

และกําหนดรับนักศึกษาปละ 80 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2551  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 

2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี                    

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอ        

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.14  หลักสูตรภูมสิถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                                      

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) 
                         

สรุปเรื่อง 
ด วยบัณฑิ ตวิ ทยาลั ย ได เ สนอหลั กสู ต รภู มิ สถาป ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต                    

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และ

กําหนดรับนักศึกษาปละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2551  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                    

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอ          

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.15  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการประเมนิมาตรฐานการเรียนการสอน                     

สาขาการออกแบบมัลติมเีดีย 
                         

สรุปเรื่อง 
ตามที่วิทยาลัยนานาชาติดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขา            

การออกแบบมัลติมีเดีย ตั้งแตปการศึกษา 2547 และมีขอตกลงรวมกันกับมหาวิทยาลัยเมืองเบอรมิงแฮม 

(Birmingham City University, BCU เดิมช่ือมหาวิทยาลัยเซนทรัลอิงแลนด) ที่จะใหปริญญาสองสถาบัน               

กับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกลาว ทั้งนี้ จะตองผานการประเมินมาตรฐานการเรียน                  

การสอน (Validation) เสียกอนซึ่งจะดําเนินการเมื่อนักศึกษาอยูในชั้นปที่ 4 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเมือง              

เบอรมิงแฮม จะดําเนินการสอนรวมในชั้นปที่ 4 ของหลักสูตรดังกลาว และเมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2550 

มหาวิทยาลัยเมืองเบอรมิงแฮมไดจัดสงคณะกรรมการประเมินฯ  เพื่อดําเนินการประเมินและจัดทํารายงาน          

ผลการประเมินเพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเมืองเบอรมิงแฮม  บัดนี้  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเมือง        
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เบอรมิงแฮมไดลงนามในขอตกลงทางวิชาการ (Academic Agreement) เปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งจะมีผลสําหรับ

นักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบผลการประเมินมาตรฐานการเรียนการสอน 

สาขาการออกแบบมัลติมีเดียและขอตกลงทางวิชาการ  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16  (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบรหิารสถานี
วิทยุเพื่อการศึกษามหาวทิยาลัยศลิปากร 

                         

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร             

และไดทดลองออกอากาศที่คลื่นถามถี่ 104.00 เมกกะเฮิรต  ตั้งแต เวลา 09.00 – 16.00 น. เพื่อบริการชุมชน

และประชาสัมพันธผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  โดยความรวมมือและสนับสนุนจากหนวยงาน

องคกรภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคตะวันตก นั้น  

เพื่อใหการดําเนินงานของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค  จึงเสนอขอแตงตั้ง

คณะกรรมการอํานวยการ คณะอนุกรรมการพิจารณาผังรายการและคณะทํางานสถานีวิทยุกระจายเสียงดังนี ้
คณะกรรมการอํานวยการ 
ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม     ที่ปรึกษา 

นายอําเภอเมืองนครปฐม      ที่ปรึกษา 

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร     ที่ปรึกษา 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร    ประธานอํานวยการ 

2.  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

3.  รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร    กรรมการ 

4.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย    กรรมการ 

5.  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ    กรรมการ 

6.  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 

7.  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม    กรรมการ 

8.  รองอธิการบดีเพชรบุรี      กรรมการ 

9.  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    กรรมการ  

10.  รองอธกิารบดีฝายวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
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11.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

12.  นายบุญสง  แยมพราย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการพิจารณาผังรายการ 
พล.ต.อ.บุญชัย  ชื่นสุชน      ที่ปรึกษา 

ผูอํานวยการประชาสัมพันธจังหวัดนครปฐม   ที่ปรึกษา 

1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธาน 

2.  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อนุกรรมการ 

3.  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  อนุกรรมการ 

4.  คณบดีคณะอักษรศาสตร       อนุกรรมการ 

5.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     อนุกรรมการ 

6.  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    อนุกรรมการ 

7.  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร     อนุกรรมการ 

8.  ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา    อนุกรรมการ 

9.  ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต     อนุกรรมการ 

10.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา    อนุกรรมการและเลขานุการ 

11.  นายบุญสง  แยมพราย     อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

12.  นายสุทธิพงศ  สภาพอัตถ     อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
คณะทํางานสถานีวิทยุกระจายเสียง 
รองศาสตราจารยประทิน  คลายนาค    ที่ปรึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค  ฉิมพาลี    ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล    ที่ปรึกษา 

อาจารยสกุล  บุณยทัต      ที่ปรึกษา 

อาจารยธนาทร  เจียรกุล      ที่ปรึกษา 

อาจารย ดร.วัชนีย  เชาวดํารง     ที่ปรึกษา 

1. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา    ประธาน 

2.  นายอรรถพงศ  อันตะริกานนท     คณะทํางาน 

3.  นายยงยุทธ  ภุมมะดิลก     คณะทํางาน 

4.  นายวีรพันธ  ดุลยากุล      คณะทํางาน 

5.  นายสุทธิพงศ  สภาพอัตถ     คณะทํางาน 

6.  นายณยศ  บูสามสาย      คณะทํางาน 

7.  นางสาวรัตนาพร  พิบูลอนันต     คณะทํางาน 
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8.  นายนิรุทธ  วัฒโนภาส     คณะทํางาน 

9.  นางทองทิพย  อยูพะเนียด     คณะทํางาน 

10.  นางสาวพันทิพา  ศรีพื้นผล     คณะทํางาน 

11.  นายมาโนช  ลาวรรณา     คณะทํางาน 

12.  นายวิทยา  ถนอมกลอม     คณะทํางาน 

13.  นางนฤมล  ยมนา      คณะทํางาน 

14.  นางสาวอาภาพร  บุญจันทร     คณะทํางาน 

15.  นางทิพนิภา  เหรียญทอง     คณะทํางาน 

16.  นางสาวปาลิตา  จันทรอยู     คณะทํางาน 

17.  นายบุญสง  แยมพราย     คณะทํางานและเลขานุการ 

18.  นางอรวรรณ  ฤทธิ์คง       คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

19.  นางสาวชิดชนก  อินทรปญญา     คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ        

เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  แลวใหดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงโดยใหจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

แยกตางหาก  และใหพิจารณาเพิ่มเติมเจาหนาที่จากศูนยคอมพิวเตอรและงานประชาสัมพันธรวมเปน

คณะทํางานดวย 

 
ระเบียบวาระที่ 4.17  ผลการประชมุคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศลิปากร วังทาพระ                      

   
สรุปเรื่อง 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คร้ังที่ 1/2551           

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2551 นั้น  

  ที่ประชุมกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ไดมีมติ ดังนี้ 

1. ใหความเห็นชอบในการกอสรางอาคารชั่วคราวเปนที่ตั้งสํานักงานสมาคมศิษยเกา                   

ขางกําแพง  ทางเขาประตู  ถนนหนาพระลาน และใหความเห็นชอบแบบแปลนการกอสราง (ตามเอกสาร            

ซึ่งแจกใหที่ประชุม) โดยขอใหมีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนเล็กนอย  เชนความสูงของอาคารไมควรสูงกวา

กําแพงและใหมองทัศนภาพจากภายนอก  กลมกลืน ไมขัดกัน  ตัวอาคารไมจําเปนตองเดน แตอาจใช          

ตนไมและไมพุม  ตกแตงใหสวยงามและใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก  เชน  ติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะ
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และที่นั่งอานหนังสือของนักศึกษาตามความเหมาะสม  โดยงบประมาณจะใชจากสมาคมนักศึกษาเกาและ      

มีระยะเวลาในการกอสราง 60 วัน ระหวางปดเทอม  

2. ระหวางที่มีการซอมแซมปรับปรุงตําหนักของหอศิลป   ที่ประชุมคณะกรรมการ                   

ขอใหหอศิลป  มีการทบทวนการใชพื้นที่วังทาพระใหมีความเหมาะสม  เชน 

2.1 พื้นที่ สํานักงานของหอศิลป นาจะไปอยูที่วิทยาเขตนครปฐม สวนที่วังทาพระ               

ควรจะเปนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ 

2.2 จัดทัศนียภาพใหมีความเหมาะสม โดยไมวางผลงานบริเวณอาคารอยางไม               

เปนระเบียบ เชน ที่เปนอยูในปจจุบันซึ่งดูไมสวยงาม 

2.3 การจัดการใชพื้นที่ไมคอยเหมาะสม  เชน นิทรรศการจัดอยูชั้นบน สวนสํานักงาน              

อยูชั้นลาง หากเอาผูเขาชมงานเปนศูนยกลางแลว นาจะจัดนิทรรศการไวชั้นลางซึ่งอํานวยความสะดวก         

ไดดีกวา สวนสํานักงานนาจะไปอยูชั้นบน เปนตน 

3. ที่ประชุมขอเสนอความคิดเห็นเพื่อใหผูบริหารชุดตอไปไดพิจารณาดังนี้ 
3.1 เนื่องจากสัญญาที่มหาวิทยาลัยทํากับกรมศิลปากร เกี่ยวกับรานศิลปากรไดหมด

สัญญาลงแลว  ซึ่งตอไปจะตองเชาเปนรายเดือน  จึงขอใหจัดทําเอกสาร (Proposal) นําเสนอกรมศิลปากร                

โดยไมควรเนนเปนรานขายของ แตขอใหเนนการเปน Outlet ในการนําเสนอผลงานของนักศึกษา                    

ของคณะวิชา  หนวยงานตางๆ ไปจําหนาย  เพื่อเปนการผูกพันการเชาในระยะยาวตอไปนาจะมีการขอใช 

พื้นที่โรงพิมพของคุรุสภา  ที่ถนนพระอาทิตย  (ปจจุบันกรมศิลปากรไดข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน)                

เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ  ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เชน เปนตลาดนัดสําหรับจําหนายผลงานของนักศึกษา

หรือผลงานของชุมชนในละแวกใกลเคียง หรือใชเปนที่ฝกงานของนักศึกษาดานการตลาดของนักศึกษา            

คณะวิทยาการจัดการ เปนตน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการประจํา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังทาพระ   และเสนอแนะใหพิจารณาปรับโครงสรางหอศิลป  สวนรานคาศิลปากรนั้น

มหาวิทยาลัยไดติดตอเจรจาขอขยายระยะเวลาการเชาไปแลว  แตกรมศิลปากรไดแจงไมขยายระยะเวลาเชา

ใหและแจงใหสงมอบพื้นที่เชา ตั้งแตเดือนมีนาคม 2551 เปนตนไป 

   

 

 

 



 22 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 5.1  การขยายพื้นที่การศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหนาของการหาพื้นที่ขยายการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร              

         ตามที่ไดติดตอขอใชพื้นที่ของกรมธนารักษ ณ ถนนศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี นั้น  

โอกาสที่จะไดใชพื้นที่มีความเปนไปไดนอย  ดังนั้น  ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา           

ประสานงานกับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยที่จะขอใชพื้นที่ในการขยายพื้นที่การศึกษา             

ซึ่งตองการใชพื้นที่ประมาณ 50 ไร  สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยไดแจงวา มีที่ดินบริเวณ                 

ถนนพระราม 9 เขตวังทองหลาง มีเนื้อที่ประมาณ 67 ไร  โดยรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนากําลัง

ประสานงานในการหาพื้นที่ขยายการศึกษากับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยตอไป 

                         จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาดําเนินการ

ประสานงานและนําเสนอความคืบหนาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 5.2   เชิญอธิการบดีเปนกรรมการมูลนิธิหอศิลปรวมสมัย  
 กรุงเทพมหานคร 
 
สรุปเรื่อง 
   ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มูลนิธิหอศิลปรวมสมัย  กรุงเทพมหานคร  ไดเชิญ               

อธิการบดีเปนกรรมการ  ซึ่งอธิการบดีเล็งเห็นวามหาวิทยาลัยจะไดคุณประโยชน  ดังนี้ 

  -   ใชแสดงงานศิลปะทุกสาขา  เชน  งานดานศิลปวัฒนธรรม ดนตรี  

  -   เสนอใหมีการจัดองคความรูและเห็นควรใหจัดหลักสูตรดานบริหารการจัดการดานศิลปะ

สําหรับผูบริหาร เจาหนาที่  ขาราชการ หรือผูที่เกี่ยวของดานศิลปะเพื่อที่ใหมีความเขาใจและพัฒนา                   

ขีดความสามารถดานศิลปะใหมากยิ่งขึ้น  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.3 การหมดสัญญาเชารานคาศูนยหนังสอื  กรมศลิปากร 
 
สรุปเรื่อง 
  ประธานแจงวารานศิลปากร  ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเชาจากกรมศิลปากร ใชเปนพื้นที่ 

ตั้งของศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยศิลปากร  นั้น  เนื่องจากกรมศิลปากรไดแจงไมตออายุสัญญาเชาซึ่ง            

ศูนยหนังสือนี้เปนรานคาที่จําหนายหนังสือและผลิตภัณฑดานศิลปะ ซึ่งอธิการบดีเห็นวาควรจะมีรานคา 

แบบนี้ตอไปโดยเสนอใหหอศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีรานคาที่เกี่ยวกับศิลปะที่เกี่ยวกับผลงานของ

นักศึกษา  คณะวิชา หรือชุมชนใกลเคียงไปจําหนายเพื่อจะไดมีรายไดเพิ่มข้ึน  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 12.25 น. 
 

 

             (นางสาวอัญชลี  มีอิสสระ) 

               ผูจดรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมฉบับนี ้

ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
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	ระเบียบวาระที่ 4.15  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการประเมินมาตรฐานการเรียนการสอน                     สาขาการออกแบบมัลติมีเดีย 
	                         
	ระเบียบวาระที่ 4.16  (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
	                         
	ระเบียบวาระที่ 4.17  ผลการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ                         



