
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่  4/2551 

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ 2551 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

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

ผูมาประชุม 
1. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง คณบดีคณะวิทยาศาสตร   ประธานที่ประชุม 

       ปฏิบัติราชการแทนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี 

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.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

9. ผศ.ดร.พิทยา  หลวิเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

10. รศ.ดร.ศริิชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

11. อ.ธนาทร  เจยีรกุล  คณบดีคณะดุริยางคศาสตร  

12. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ  ฝายวชิาการ 

13. ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

14. อ.ดร.วรพจน   ชอบธรรม  รองผูอํานวยการศูนยคอมพวิเตอรฝายวชิาการ              

       รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

15. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

16. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

17. รศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป 
 

ผูมาประชุมผานระบบ VDO - Conference 
1. อ.สุทธิลักษณ  ศิลลา  รองคณบดีฝายบริหาร 

      รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

2. อ.สาธิต     บญุนอม  รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

      แทนคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

3. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ผูไมมาประชมุ 
1. นายภราเดช  พยัฆวเิชียร  รักษาราชการแทนอธกิารบดี   ติดราชการ 

2. รศ.คณิต  เขียววิชัย  คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ติดราชการ 

3. รศ.ดร.วิชัย   กอประดิษฐสกุล คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ติดราชการ 

4. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร   ติดราชการ 

5. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล ผูอํานวยการวทิยาลยันานาชาติ   ติดราชการ 

6. ผศ.วันชัย  ลีลากววีงศ  ประธานสภาคณาจารย    ติดราชการ 
 
เปดประชุมเวลา 10.10 น.                         

 เมื ่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2551                   

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ 2551 
      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร     

คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันองัคารที่ 5 กุมภาพันธ 2551 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ 1.2  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2551                   

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ 2551 (วาระลับ) 
      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร     

คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันองัคารที่ 5 กุมภาพันธ 2551 (วาระลับ) 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา  ภาคการศึกษาตน                    

ปการศึกษา 2550 รายวิชา 361 105 สถาปตยกรรมศึกษา 1 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิด

ขอผิดพลาดในการกรอกคะแนนของนักศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะมัณฑนศิลปในการประชุมคร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2551 

ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.2 การจัดทาํรายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเรจ็ของการดําเนินงาน

จากการใชจายงบประมาณ (PART) 
       
สรุปเรื่อง 

สืบเนื่องจากการประชุมคณบดี คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ 2551 วาระที่ 

2.4 ที่ประชุมรับทราบสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณจําแนกตามผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อสงใหสํานัก

งบประมาณภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 และที่ประชุมไดแตงตั้งคณะทํางานวิเคราะหระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นั้น 

บัดนี้ อ.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ปฏิบัติราชการแทนผูรักษาราชการ

แทนอธิการบดีไดแจงความคืบหนาของการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ในเบื้องตนกอนการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเพื่อนําสง

สํานักงบประมาณในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 ใหที่ประชุมรับทราบถึงความคืบหนาดังนี้ 

ชุดคําถาม ชุด ก จุดมุงหมายและรูปแบบ มีปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะดังนี้ 

- ไมสามารถระบุสัดสวนของเปาหมายยุทธศาสตรชาติ หรือผลลัพธที่เปน

สวนประกอบหลักที่มีสวนตอความสําเร็จและความรับผิดชอบของเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรกระทรวงได 
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- ไมสามารถระบุความตองการ ปญหา หรือเร่ืองที่สนใจของกลุมเปาหมายได

อยางครอบคลุมทุกผลผลิต เนื่องจากไมมีหลักฐานอางอิงประกอบที่ชัดเจน 

เชน หลักฐานการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

- ไมสามารถระบุความแตกตางของผลผลิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับที่อ่ืน

ไดอยางชัดเจน เชน ลักษณะของผลผลิต วิธีการใหบริการ ซึ่งผูรับผิดชอบใน

แตละผลผลิตจะแสดงความชัดเจนไดถูกตองและครบถวนกวา 

ชุดคําถาม ชุด ข การวางแผนกลยุทธ มีปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะดังนี้ 

- แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไมไดกําหนดระยะเวลาของแผนวา จะใช

แผนนี้เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานในชวงระยะเวลาเทาใด 

- ข้ันตอนและกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยยังไม

ครอบคลุมกลุมเปาหมาย เชน ขาดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูมี

สวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 

- แผนยุทธศาสตรขาดรายละเอียดในเรื่องตอไปนี้ 

• เปาหมายของแผนยุทธศาสตร 

• ผลผลิตและตัวชี้วัดระดับผลผลิตทั้ง 4 มิติ คือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ           

เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงคาใชจาย 

• ผลลัพธและตัวชี้วัดระดับผลลัพธในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

- แผนยุทธศาสตรไมไดกําหนดใหมีการประเมินผลสําเร็จของหนวยงานที่ชัดเจน 

ทั้งการประเมินตนเองและโดยผูประเมินอิสระ 

- การทบทวนแผนยุทธศาสตรขาดขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 

ชุดคําถาม ชุด ค ความเชื่อมโยงงบประมาณ มีปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะดังนี้ 

- มหาวิทยาลัยควรกําหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตในแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปของหนวยงานที่ครบทั้ง 4 มิติ ไดแก เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ             

เชิงเวลา  และเชิงตนทุน(ปจจุบันกําหนดไวเพียง  3 มิติ คือ เชิงปริมาณ             

เชิงคุณภาพ เชิงเวลา) โดยแสดงถึงความกาวหนาที่เพิ่มข้ึนของผลผลิตแตละป

เปรียบเทียบกับผลผลิตสะสมในปสุดทายของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

- แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยจะตองกําหนดทรัพยากร (งบประมาณและ

บุคลากร) ที่ตองใชในการดําเนินงานซึ่งสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายของ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิตประจําปพรอมทั้งแสดงถึงการนําตนทุนผลผลิตมาใชใน

การดําเนินงาน 
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- ตองมีข้ันตอนและกระบวนการในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผานมา 

เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมายผลผลิตประจําปอยางเปน

รูปธรรม 

ชุดคําถาม ชุด ง การบริหารจัดการ มีปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะดังนี้ 

- ตองมีการจัดทํารายงานแผน -ผลการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณประจําป โดยแสดงเปนรายเดือน (ปจจุบันเปนการรายงานเปน

รายไตรมาส) 

- มหาวิทยาลัยยังไมมีการนําตนทุนตอหนวยมาใชในการบริหารจัดการ 

- มหาวิทยาลัยยังไมมีกระบวนการจัดการที่ชวยในการวัดผลการดําเนินงาน 

หรือการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและความคุมคา แตไดมี

การนํ าแนวทางการจัดทําตนทุนตอหนวยมาเปน เกณฑ ในการวัด

ประสิทธิภาพ 

- มหาวิทยาลัยจะตองกําหนดใหหนวยนําสงผลผลิตใหความสําคัญกับการ

ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรเปนรายบุคคลเปรียบเทียบแผนกับผล           

ซึ่งตองสัมพันธกับการนําสงผลผลิต โดยวิธีการวัดที่เปนรูปธรรม ดวยการใช

แบบแสดงภาระงานรายบุคคล  (Workload) และแบบแสดงสมรรถนะ 

(Competencies) ทั้งนี้ อาจปรับใชจากแบบประเมินบุคคลที่แสดงผลงาน

และลักษณะงานที่สํานักงาน ก.พ. ไดออกแบบเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ไดใช

ในชวงการประเมินบุคคลตามมาตรการที่ 3 

ชุดคําถาม ชุด จ การประเมินในระดับผลผลิต/ผลลัพธ มีปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะดังนี้ 

- มหาวิทยาลัยยังไมมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเปาหมายผลผลิตกับสวน

ราชการหรือหนวยงานเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คลายคลึงกันเพื่อแสดง

ถึงการวัดประสิทธิภาพของผลผลิตเชิงเปรียบเทียบ (External Benchmark) 

- มหาวิทยาลัยยังไมมีการประเมินจากผูประเมินอิสระหรือการจัดจางผูประเมนิ

ภายนอกที่แสดงใหเห็นวา หนวยงานบรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและ

ผลลัพธจากการประเมินของผูประเมินอิสระในทุกผลผลิต 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.3 เจาอาวาสวัดไรขิงมรณภาพ 
      
สรุปเรื่อง 

ดวย ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาลี ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ไดแจงตอที่ประชุมใหทราบวา

ตามที่พระอุบาลีคุณูปมาจารย (ปญญา อินุทปญโญ) เจาอาวาสวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม และที่ปรึกษา       

เจาคณะภาค 14 ไดถึงแกมรณภาพ เมื่อคืนวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร

และคณะศึกษาศาสตรรวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ 2551 เวลา 19.00 

น. ณ วัดไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมเปนเจาภาพสวด     

พระอภิธรรมศพ ณ วัดไรขิง โดยพรอมเพรียงกันในวันเวลาดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 การถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2551 

   
สรุปเรื่อง 
  ตามแผนการปฏิบัติงานในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานซึ่งกําหนดใหที่ประชุมคณบดี

พิจารณากําหนดวัดที่จะนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายในเดือนมกราคมของทุกป 

  ในการนี้ กองกลางจึ งไดแนบบัญชีพระอารามหลวงพรอมไดจัดทําบัญชี รายชื่ อ                  

พระอารามหลวงที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายมาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2512 – 

พ.ศ. 2550 มาเพื่อประกอบการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบกําหนดวัดที่จะนําผาพระกฐินพระราชทาน

ประจําป พ.ศ. 2551 ตามลําดับดังนี้ 
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1. วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี 

2. วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี 

3. วัดอุปฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี 

4. วัดในจังหวัดใกลเคียงจังหวัดอุบลราชธานี 
 แลวจะไดแจงใหกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง คาตอบแทนในการสอบคัดเลือก         

บุคคลเขาศึกษาในบณัฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) 
   

สรุปเรื่อง 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง คาตอบแทนในการสอบ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย (ใหม) ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังที่ 

11/2550 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เห็นชอบใหปรับปรุงคาตอบแทนผูปฏิบัติงานในการสอบคัดเลือก

นอกเวลาราชการตามรายละเอียดใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง คาตอบแทนในการสอบ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) ซึ่งไดผานการพิจารณาจากงานวินัยและนิติการแลว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง 

คาตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) แลวใหนําเสนออธิการบดี      

ลงนามในประกาศใชตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3  (ราง) ระเบียบสมาคมสถาบันการศกึษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)                          
เรื่อง การลงทะเบียนเรยีนขามสถาบนั 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตประจําประเทศ

ไทย (สออ.ประเทศไทย) ในการประชุมสามัญครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันศุกรที่ 16 พฤศจิกายน 2550                    

ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหฝายเลขานุการ สออ.ประเทศไทย ดําเนินการจัดสง

(ราง) ระเบียบสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประจําประเทศไทย 

(สออ.ประเทศไทย) เร่ือง การลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน ใหสถาบันสมาชิกทั้ง 35 แหงรับทราบ เพื่อให
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สถาบันสมาชิกที่มีความประสงคและมีความพรอมในการรวมดําเนินการไดแสดงความจํานงและรวมลงนาม

ใหสัตยาบันใน (ราง) ระเบียบดังกลาวในการประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทยครั้งตอไป นั้น 

ในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมคณบดีคร้ังที่ 7/2550 เมื่อวันอังคารที่ 10 

เมษายน 2550 ไดพิจารณาในประเด็นนี้แลว มีมติเห็นชอบใหแตละคณะวิชานําเรื่องดังกลาวเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ  พิจารณาและหากมีขอมูลหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมขอใหนําเสนอไปยังรอง

อธิการบดีฝายวิชาการเพื่อพิจารณากอน ซึ่งรองอธิการบดีฝายวิชาการไดมีหนังสือที่ ศธ 0520.101.4 (ทพ)/

1377 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 เร่ือง พิจารณา (ราง) ระเบียบการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันฯ เห็นชอบ

โดยเสนอใหมีการปรับแกไขการลงทะเบียนขามสถาบันและการถายโอนหนวยกิตระหวางสถาบันสมาชิกของ 

สออ.ประเทศไทย  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบสมาคมสถาบันการศึกษา            

ข้ันอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) เร่ือง การลงทะเบียน

เรียนขามสถาบันแลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามใหสัตยาบันใน (ราง) ระเบียบดังกลาวตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Osaka University 

   
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 14/2550 เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2550 มีมติเห็นควร

ชะลอเร่ืองการลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยโอซากาวิชาตางประเทศไวกอน 

โดยมอบหมายใหรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยโอซากายินดีจะ 

ลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระดับคณะวิชาหรือในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะไดดําเนินการ

ปรับเปลี่ยนผูที่ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการใหสอดคลองกันตอไป นั้น 

บัดนี้ ฝายวิเทศสัมพันธไดแจงวา มหาวิทยาลัยไดรับหนังสือแจงจาก Osaka University of 

Foreign Studies วาไดยุบรวมตัวกับ Osaka University ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 จึงประสงคจะให

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรลงนามใน  (ราง) บันทึกความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับความรวมมือ             

ฉบับใหมซึ่งฝายวิเทศสัมพันธไดนําเสนอหารือกับคณะอักษรศาสตรวา จะเห็นชอบใหอธิการบดีลงนามใน 

(ราง)บันทึกความเขาใจรวมกันฯ ตามที่ Osaka University เสนอมาหรือไม ซึ่งคณะอักษรศาสตรไดพิจารณา

แลวเห็นชอบใหนําเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรลงนามใน (ราง) บันทึกความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ

ความรวมมือฉบับใหม 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจดังกลาว แตในประเด็นเรื่อง

ตําแหนงผูบริหารที่จะลงนามใน (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Osaka University นั้น 

มอบหมายใหคณบดีคณะอักษรศาสตรหารือกับ Osaka University อีกครั้ง เพื่อที่จะไดดําเนินการปรับเปลี่ยน       

ผูที่ลงนามใน (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการใหสอดคลองกันตอไป 

อนึ่ง ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการรวมกันวา ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันใน

ตางประเทศที่ไมมีขอผูกมัดทางกฎหมายหรือเงื่อนไขเชิงลบ อธิการบดีหรือคณบดสีามารถลงนามในขอตกลงกอน 

แลวคอยเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็วของมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระที่  4.5 การปรบัปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจลุชวีวทิยา                     

ฉบับป พ.ศ. 2549 
    
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา           

จุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2549 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ  

1. ขอเพิ่มเติมรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา เพื่อเปนวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 1 

รายวิชา คือ รายวิชา 518 524 สรีรวิทยาของแบคทีเรีย 3(3-0-6) 

2. ขอเปดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเปนวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

จุลชีววิทยาจํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 518 532 จุลชีววิทยาในการยอยสลายสารและการกําจัดสารพิษ

จากสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

3. ขอเพิ่มเติมเงื่อนไข เปน เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาจุลชีววิทยาของรายวิชา

เลือกจํานวน 19 รายวิชา คือ 

- รายวิชา 518 511 จุลชีววิทยาทางอาหาร  3(3-0-6)  

- รายวิชา 518 513 ชีวสนเทศศาสตร  2(1-3-2)  

- รายวิชา 518 516 สรีรวิทยาของจุลินทรีย  2(2-0-4)  

- รายวิชา 518 517 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย  1(0-3-0) 

- รายวิชา 518 518 เทคโนโลยีเอนไซมจากจุลินทรีย  3(3-0-6) 

- รายวิชา 518 519 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซมจากจุลินทรีย  1(0-3-0) 

- รายวิชา 518 520 การจําแนกแบคทีเรีย  2(2-0-4) 



 10 

- รายวิชา 518 521 ปฏิบัติการการจําแนกแบคทีเรีย  1(0-3-0) 

- รายวิชา 518 530 เทคโนโลยีการหมัก 2(2-0-4) 

- รายวิชา 518 610 เซรุมวิทยา  2(2-0-4) 

- รายวิชา 518 611 ปฏิบัติการเซรุมวิทยา  1(0-3-0) 

- รายวิชา 518 612 วัคซีน  2(2-0-4) 

- รายวิชา 518 614 อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรม  2(2-0-4) 

- รายวิชา 518 615 ปฏิบัติการอณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรม 2(0-6-0) 

- รายวิชา 518 618 ราและแบคทีเรียเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 

- รายวิชา 518 705 สัมมนาจุลชีววิทยา 5  1(0-2-1) 

- รายวิชา 518 706 สัมมนาจุลชีววิทยา 6  1(0-2-1) 

- รายวิชา 518 735 เร่ืองคัดเฉพาะในจุลชีววิทยา 1 2(2-0-4) 

- รายวิชา 518 736 เร่ืองคัดเฉพาะในจุลชีววิทยา 2 2(2-0-4) 

4. ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายวิชาเลือก เปน  เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชา

จุลชีววิทยา วิชานี้ไมนับหนวยกิตสะสมและวัดผลเปน S หรือ U จํานวน 4 รายวิชา คือ 

- รายวิชา 518 701 สัมมนาจุลชีววิทยา   1(0-2-1) 

- รายวิชา 518 702 สัมมนาจุลชีววิทยา 2  1(0-2-1) 

- รายวิชา 518 703 สัมมนาจุลชีววิทยา 3  1(0-2-1) 

- รายวิชา 518 704 สัมมนาจุลชีววิทยา 4  1(0-2-1) 

5. ขอเพิ่มเติมเงื่อนไขและแกไขคําอธิบายรายวิชาของรายวิชาเลือกจํานวน 4 รายวิชา คือ 

- รายวิชา 518 512 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร  1(0-3-0) 

เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาจุลชีววิทยา 

ปจจัยที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรียในอาหาร การถนอมอาหาร การทําอาหารหมัก

และการผลิตอาหารโดยใชจุลินทรีย การเสียของอาหารเนื่องจากจุลินทรีย โรคที่เกิดจากอาหารที่ปนเปอน         

จุลินทรียและการตรวจหาจุลินทรียที่ปนเปอนในอาหาร 

มีการศึกษานอกสถานที่ 

Factors affecting growth of microorganisms in food. Food preservation. Food 

fermentation and food production by microorganisms. Food spoilage due to microorganisms. 

Food-borne diseases and detection of microorganisms in contaminated food. 
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- รายวิชา 518 531 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก  1(0-3-0) 

เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาจุลชีววิทยา 

ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 530 เทคโนโลยีการหมัก 

Experiments related to the contents in 518 530 Fermentation Technology. 

- รายวิชา 518 613 ปฏิบัติการวัคซีน  1(0-3-0) 

เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาจุลชีววิทยา 

ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 612 วัคซีน 

Experiments related to the contents in 518 612 Vaccine. 

- รายวิชา 518 619 ปฏิบัติการราและแบคทีเรีย 2(0-6-0) 

เพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ  

เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาจุลชีววิทยา 

ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 618 ราและแบคทีเรียเพื่อการเพิ่ม

ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 

Experiments related to the contents in 518 618 Fungi and Bacteria for Economic 

Plant Product Improvement. 

6. ขอแกไขชื่อวิชาและเพิ่มเติมเงื่อนไขของรายวิชาเลือกจํานวน 2 รายวิชา คือ 

- รายวิชา 518 514 ไวรัสวิทยาทางการแพทย 3(3-0-6) แกไขเปน รายวิชา 518 514  

วิทยาไวรัสทางการแพทย 3(3-0-6) เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาจุลชีววิทยา 

- รายวิชา 518 522 แบคทีเรียทางการแพทย 3(3-0-6) แกไขเปน รายวิชา 518 522 วิทยา

แบคทีเรียทางการแพทย 3(3-0-6) เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาจุลชีววิทยา 

7. ขอแกไขชื่อวิชา เพิ่มเติมเงื่อนไขและแกไขคําอธิบายรายวิชาของรายวิชาเลือกจํานวน 2 

รายวิชา คือ 

- รายวิชา 518 515 ปฏิบัติการไวรัสวิทยาทางการแพทย 1(0-3-0) แกไขเปน รายวิชา 518 

515 ปฏิบัติการวิทยาไวรัสทางการแพทย 1(0-3-0)  

เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาจุลชีววิทยา  

ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 514 วิทยาไวรัสทางการแพทย 

- รายวิชา 518 523 ปฏิบัติการแบคทีเรียทางการแพทย 1(0-3-0)  แกไขเปน  รายวิชา 

518 523 ปฏิบัติการวทิยาแบคทีเรียทางการแพทย 1(0-3-0) 

เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาจุลชีววิทยา  

ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 522 วิทยาแบคทีเรียทางการแพทย 
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ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2549 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก               

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวทิยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) 

 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

และสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 

เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 5 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 2/2551เมื่อวันที่ 24 

มกราคม 2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
   

ระเบียบวาระที่ 4.7 การขออนุมัติโครงการขยายพื้นที่จัดการศึกษา (บางสวน) ในกรุงเทพฯ              
ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

                         

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดอนุมัติใหคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทดลอง

จัดการศึกษานักศึกษาระดับชั้นปที่ 4 เปนการชั่วคราวที่ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชันและวังทาพระ             

ในปการศึกษา 2549 – 2550 ไปแลว นั้น ไดรับผลสําเร็จเปนที่พึงพอใจและสามารถแกไขปญหา อุปสรรคใน

การดําเนินงานไดลุลวงหลายเรื่องในระดับหนึ่ง 
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ในการนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใน

หลักการกับโครงการขยายพื้นที่จัดการศึกษา (บางสวน) ในกรุงเทพฯ โดยการเชาพื้นที่จากภาครัฐหรือเอกชน

เนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้  

- ความเหมาะสมในการจัดการศึกษาบางสวนในพื้นที่ กทม. เมื่อนักศึกษาอยูในระดับ         

ชั้นปที่ 4 จําเปนที่จะตองพบปะอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธบอยคร้ังซึ่งเปนรายวิชาที่มีความสําคัญยิ่งใน

หลักสูตรที่จะพิสูจนความเปนบัณฑิตที่สมบูรณแบบของหลักสูตรที่ทําการศึกษาตลอดจนอยูใกลกับ

ศูนยกลาง IT ของประเทศ ซึ่งจะเปนตลาดแรงงานที่จะไปประกอบวิชาชีพ ดังนั้น นักศึกษาในชั้นปนี้จําเปน      

ที่จะตองศึกษาในพื้นที่ กทม. 

- การจัดการศึกษาพื้นที่บางสวนใน กทม. จะชวยดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพมาเปน

อาจารยโดยอยูประจําที่ กทม. และเดินทางไปวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเปนครั้งคราว ซึ่งคณะวิชาได

ทดลองวิธีการนี้ไปแลวในปการศึกษาที่ผานมาพบวา ไดผลดียิ่งเนื่องจากการประจําอยูใน กทม. ทําให

คณาจารยสามารถพัฒนาความรูความสามารถทางดานไอทีไดอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปนประโยชนตอการเรียน

การสอนอีกทางหนึ่ง 

- จากปญหาอุปสรรคที่ไดจากประสบการณในการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการออกแบบและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจที่เกี่ยวกับการดึงดูดอาจารยและผูเขา

ศึกษาที่มีความสามารถ จึงทําใหคณะวิชาจําเปนที่จะตองจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตใน 

กทม. ไปกอนจนกวาการจัดการศึกษาในสาขาวิชานี้แข็งแกรงแลว จึงจะไปจัดการศึกษาในสาขานี้ที่วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี อยางไรก็ตามในบางสายวิชา เชน ภาพยนตร วิทยุและโทรทัศนอาจจะตองไปศึกษาที่ 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในบางครั้ง หากจําเปนที่จะตองใชโรงถายภาพยนตรและสตูดิโอบันทึกเทป

โทรทัศนของอาคารตนแบบปฏิบัติการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สําหรับงบประมาณในการดําเนินงานโครงการขยายพื้นที่จัดการศึกษาในกรุงเทพฯ ของ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะใชงบประมาณเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาของชั้นป 

หรือของหลักสูตรที่ไดรับประโยชนจากโครงการนี้เทานั้น โดยไมทําใหการจัดการศึกษาของชั้นปอ่ืนหรือ

หลักสูตรอื่นเกิดปญหาตามมา 

หลักสูตรที่จะเปดทําการสอนประกอบดวย 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบ (ชั้นปที่ 4)  

คาใชจาย 8,451,130 บาท จากรายรับ 10,140,000 บาท 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ชั้นปที่ 1 - 2 ตอเนื่อง) 

คาใชจาย 3,940,440 บาท จากรายรับ 4,003,200 บาท 
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2. หลักสูตรนิเทศศาสตร 
- สาขาวิชานิเทศศาสตร (ชั้นปที่ 1 - 4) 

คาใชจาย 15,407,040 บาท จากรายรับ 16,000,000 บาท 

ผลที่คาดวาจะไดรับคือ 

- สามารถจัดการศึกษาใกลกับศูนยกลาง IT ของประเทศ เปนประโยชนตอการจัดการศึกษา

และผลิตบัณฑิตที่พรอมจะออกไปประกอบวิชาชีพ 

- การมีพื้นที่จัดการศึกษาบางสวนในเขต กทม. จะสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเขามา

เปนอาจารยประจําในคณะวิชาไดตรงตามความตองการอยางแทจริง ขณะเดียวกันคณาจารยเหลานี้จะตอง

ผูกพันดวยการไปสอนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของคณะวิชาในการสราง

ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการแกสังคม 

- การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ กทม. จะชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับมหาวิทยาลัยอื่น

ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในอนาคต 

- การจัดการศึกษาในเขต กทม. นอกเหนือไปจากวังทาพระของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารครั้งนี้ จะเปนเสมือนโครงการนํารองที่จะใหขอมูลและประสบการณในการบริหารจัดการพื้นที่

ที่จะเปนประโยชนตอการวางแผนการขยายพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรในอนาคตขางหนา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการขยายพื้นที่จัดการศึกษา (บางสวน) ใน

กรุงเทพฯ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่ ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช คณบดีคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.8 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติรับนักศึกษา       
เขาศึกษาในสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 

 

สรุปเรื่อง 
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ

คณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 12 

กุมภาพันธ 2551 เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาใหคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับ

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี เขาศึกษาใน                 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2551 เพื่อ

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
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เพื่อลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถในสาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี  

อันจะเปนกําลังสําคัญในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวัสดุศาสตรของประเทศ โดยกําหนดรับ

นักศึกษาจํานวน 40 คน โดยวิธีรับตรง ซึ่งจะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ในชวงระหวางวันที่ 17 

มีนาคม – 11 เมษายน 2551 และคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาโดยใชคะแนนสอบขอเขียนวิชาเคมี              

(คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดําเนินการจัดสอบเอง) และสอบสัมภาษณในวันที่ 27 

เมษายน 2551  

ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ประกาศคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ

เขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับตรง

สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2551 เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ

เขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการรับตรงสาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโน

เทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2551 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใหคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี               

ตามโครงการรับตรงเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปการศึกษา 2551 
   

ระเบียบวาระที่ 4.9 โครงการเปดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศธรุกิจ (ตอเนื่อง)  

 
 สรุปเรื่อง 

ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความประสงคจะเปดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546 ซึ่ง

หลักสูตรนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน 2547 แลวนั้น 

เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงไดเสนอรายละเอียดโครงการเปดสอนหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546 ใหที่ประชุม

พิจารณา โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้  

โครงการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

(ตอเนื่อง) กําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป  
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กลุมเปาหมายนักศึกษาที่จะเขาศึกษาประกอบดวย 2 กลุม คือ 

1. ผูที่กําลังสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือ

เทียบเทา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม 

2. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเทา 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม  

การคัดเลือกผูเขาศึกษาจะตองผานกระบวนการคัดเลือกโดยวิธีการสอบขอเขียนและสอบ

สัมภาษณของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รายละเอียดอัตราคาธรรมเนียม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาและอัตราการจัดเก็บคาหนวยกิตดังนี้ 
คาหนวยกิต 
1. รายวิชาบรรยาย/วิชาปฏิบัติการ หนวยกิตละ     800 บาท 

2. รายวิชาปฏิบัติการ หนวยกิตละ 1,000 บาท 

3. จุลนิพนธ หนวยกิตละ 2,000 บาท 

คาธรรมเนียมเรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา 

รายการ ภาคการศึกษา 

1. คาธรรมเนียมพิเศษ 6,000 

2. คาบํารุงมหาวิทยาลัย 1,000 

3. คาบํารุงหองสมุด 400 

4. คาบํารุงการใหบริการคอมพิวเตอร 500 

5. คาธรรมเนียมบริการลงทะเบียน 50 

6. คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา 150 

7. คาบริการสุขภาพ 100 

รวมคาธรรมเนียม 8,200 

รายวิชาใดที่หลักสูตรกําหนดใหศึกษาแตไมใหนับหนวยกิตและรายวิชาใดที่มีทั้ ง               

ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ การใหชําระคาลงทะเบียนในอัตราที่กําหนดเปนหนวยกิต โดยคิดเทียบหนึ่ง

หนวยกิตเทากับหนึ่งชั่วโมงบรรยาย และในกรณีที่เปนวิชาภาคปฏิบัติการใหคิดเทียบหนึ่งหนวยกิตเทากับ

สองหรือสามชั่วโมงปฏิบัติการ 
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คาใชจายในการบริหารและจัดการหลักสูตร 
การจัดการศึกษาทําภายใตหลักการของบริหารงานที่สามารถพึ่งตนเองได ทั้งนี้ แหลงที่มา

ของรายรับของการจัดการศึกษา ไดแก คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดจนคาหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียน

เรียนในแตละภาคการศึกษา 

งบประมาณ 

- การดําเนินการหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ตอเนื่อง) ใชงบประมาณจาก

หมวดเงินรายไดของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังนี้ 

งบประมาณ 
หมวดเงิน 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 

คาใชจายในการบริหารจัดการหลักสูตร 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 

คาตอบแทน 256,000 638,500 638,500 638,500 638,500 

รวมงบดําเนินการ 1,481,000 1,863,500 1,863,500 1,863,500 1,863,500 

- คาใชจายในการผลิตบัณฑิต 1 คน เปนจํานวนเงินประมาณ 31,500 บาทตอป 

ตามรายละเอียดในเอกสารโครงการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ตอเนื่อง) 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ตอเนื่อง) แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
                    

ระเบียบวาระที่ 4.10 ขออนุมัติโครงการรบันักศกึษาโควตาพเิศษสําหรบัผูมีคุณธรรมและบริการ
สังคมมหาวทิยาลัยศลิปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ี

                         

สรุปเรื่อง  
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ไดขอความอนุเคราะหให

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รับนักศึกษาโควตาพิเศษสําหรับผูมีคุณธรรมและบริการ

สังคม  เพื่อ เขาศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรและ                   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีไดเชิญผูบริหารของทุกคณะวิชาที่เกี่ยวของเขารวมหารือ               

การดําเนินงานตามโครงการดังกลาว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 โดยที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเปนการ

สงเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชนที่ประพฤติดีอุทิศตนเพื่อสังคมและชุมชน มีคุณธรรม 
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จริยธรรม เปนคนดี ไดมีโอกาสศึกษาในภูมิลําเนาใกลบาน มีโอกาสดูแลชุมชนและตนเองใหมีความเขมแข็ง

อยางยั่งยืน จึงมีมติเห็นชอบใหแตละคณะวิชาที่เกี่ยวของพิจารณาจัดทําเกณฑและจํานวนนักศึกษาที่จะรับเขา

ศึกษาในปการศึกษา 2551 โดยมีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรตอบรับนักศึกษาตามโครงการฯ 

จํานวน 10 คน และคณะวิทยาการจัดการตอบรับนักศึกษาตามโครงการฯ จํานวน 14 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น     

24 คน สําหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังไมขอเขารวมโครงการฯ ในปการศึกษานี้ 

ตามรายละเอียดในเอกสารโครงการรับนักศึกษาโควตาพิเศษสําหรับผูมีคุณธรรมและบริการ

สังคม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโควตาพิเศษสําหรับผูมี

คุณธรรมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตามที่ ผศ.ดร.วันชัย 

สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.11  การจัดทํางบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                         

สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552           

ในการประชุมคร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบคําขอตั้งงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เบื้องตน) ของคณะวิชา/หนวยงานดังรายการตอไปนี้ 

1. (ราง) หลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

2. (ราง) ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  

3. วงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 (เบื้องตน) จํานวน 

2,064.336 ลานบาท  ตามที่คณะวิชา/หนวยงานไดเสนอคําขอตั้งงบประมาณ  โดยเพิ่มจากงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 962.774 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 87.40 ดังนี้ 

 3.1  รายจายประจําขั้นต่ําที่จําเปน   684.931  ลานบาท  ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

- เงินเดือนและคาจางประจํา 467.179 ลานบาท 

- คาตอบแทน    33.637 ลานบาท 

 (คาเชาบาน/เงินประจําตําแหนง/คาตอบแทนเงินเดือนเต็มข้ัน/คาตอบแทน 

กําลังคนดานสาธารณสุข)  

- คาเชาทรัพยสิน   19.902 ลานบาท 

- คาสาธารณูปโภค   35.610  ลานบาท 

- อุดหนุนบุคลากร 128.603 ลานบาท 
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 3.2  คาจางชั่วคราว   15.534 ลานบาท 

 3.3  คาตอบแทนพนักงานราชการ     5.961 ลานบาท 

 3.4  งบดําเนินงาน 152.069 ลานบาท  

 3.5   งบลงทุน 947.976 ลานบาท ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

 -  คาครุภัณฑ 428.0 ลานบาท 

 -  ส่ิงกอสราง 464.9 ลานบาท 

 3.6  งบเงินอุดหนุน 198.4 ลานบาท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2552 (เบื้องตน) ตามที่คณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ         

พ.ศ.2552 เสนอในขอ 1 - ขอ 3 แลวใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานัก

งบประมาณภายในระยะเวลาที่กําหนดตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.12  รายงานผลคดัเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2550                
และพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกขาราชการ
พลเรือนดีเดน (ชุดใหม)  

                         

สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 140/2548 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548 และคําส่ัง                   

ที่ 389/2548  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน 

โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป นั้น 

  บัดนี้  คณะกรรมการฯ  ไดดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกขาราชการดีเดน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551  โดยมีผูสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในแตละกลุม 

ประจําป 2550 และสงใหคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 แลวดังนี้ 

  1.  กลุมขาราชการ ระดับ 6 -8  ไดแก 

       นางนิตยา  จิตรคํา  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ  6 

      สังกัด  คณะศึกษาศาสตร 
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  2.  กลุมลูกจางประจํา  ไดแก 

       นายฉัด  แกวมา  ตําแหนงพนักงานขับรถ 

      สังกัด คณะศึกษาศาสตร 

  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบในผลการคัดเลือกขาราชการดีเดนประจําป 2550 ที่ไดสง

ใหคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน กระทรวงศึกษาธิการ พรอมนี้ คณะกรรมการฯ ไดมี

ขอเสนอวา เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวไดปฏิบัติหนาที่ครบวาระ 3 ปแลว หากมหาวิทยาลัยจะมี

การแตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหมขอเสนอใหเพิ่มตําแหนงหัวหนาหนวยงานในมหาวิทยาลัยใหครบทุก

หนวยงานรวมทําหนาที่เปนกรรมการดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนในปตอไป  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2550 สําหรับ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน 

(ชุดใหม) นั้น ที่ประชุมมอบหมายใหกองกลางดําเนินการจัดทํา (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน (ชุดใหม) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาใน

การประชุมคร้ังตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.13  ขอแจงยืนยันการเปลี่ยนชือ่ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนษุยและสังคม 
                         

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีบันทึกแจงคณะศึกษาศาสตรเพื่อพิจารณาตามที่ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอเกี่ยวกับชื่อของภาควิชาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเปลี่ยน จาก “ภาควิชา

การศึกษานอกโรงเรียน” เปน “ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม” อีกครั้งเนื่องจากขอมูลใน

ประเด็นชื่อของภาควิชาไมตรงตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 

2550 ซึ่งเห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อ จาก ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน เปน “ภาควิชาการศึกษาเพื่อพัฒนา

มนุษยและสังคม”  

บัดนี้ คณะศึกษาศาสตรไดมีบันทึกที่ ศธ 0520.203/145 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2551               

วาคณะศึกษาศาสตรไดพิจารณาแลวขอยืนยันเรื่องการขอเปลี่ยนชื่อภาควิชา จาก “ภาควิชาการศึกษานอก

โรงเรียน” เปน “ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม” และขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาทบทวนและดําเนินการแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบตามลําดับดวย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 



 21 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อภาควิชา จาก “ภาควิชาการศึกษา

นอกโรงเรียน” เปน “ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม” แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.14  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาศลิปะและการออกแบบ    
(หลักสูตรนานาชาต/ิสหวทิยาการ/หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2551)                    
หลักสูตรศลิปมหาบณัฑติ สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ                            
(หลักสูตรนานาชาต/ิสหวทิยาการ/หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2551) 

                         

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะมัณฑนศิลปไดเสนอ 2 หลักสูตร คือ  

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/        

สหวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) 

2. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/        

สหวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551)  

โดยทั้งสองหลักสูตรกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

และกําหนดรับนักศึกษาปละ 10 คน  

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 2/2551เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ

และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/สหวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) และหลักสูตรศลิปมหาบณัฑติ 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/สหวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) แลวให

นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.15  การปรับปรุงหลักสูตรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา                
ฉบับป พ.ศ. 2547 

                         

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2547 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอตัดเงื่อนไขรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาชีพครู จํานวน 1 รายวิชาในรายวิชา 471 501 การฝกปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษา 1 6(0-12-6) 
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ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 ไดพิจารณาใหความ

เห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2547 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก               

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.16  การดําเนินการขอขยายจาํนวนผูมีความรูความสามารถพิเศษฯ                       

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552                          
จากงบประมาณแผนดิน 

                         
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะเภสัชศาสตรไดมีบันทึกที่  ศธ 0520.205/ง. 295 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551            

แจงวา ตามที่คณะวิชาตาง ๆ ไดขอตั้งอัตราจางลักษณะของผูมีความรูความสามารถพิเศษฯ (ลูกจาง

ชั่วคราว) ตามความจําเปนของแตละหนวยงาน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งเพิ่มข้ึนจากจํานวนอัตรา

จางที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเคยไดรับการพิจารณาจัดสรรจากสวนงบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2549 – 2551                  

ที่มีจํานวนคงที่อยูที่ 21 อัตรา นั้น 

 ปรากฏพบวา สํานักงบประมาณจะไมสามารถตั้งงบประมาณรายจายจากงบประมาณ

แผนดินสําหรับ “ผูมีความรูความสามารถพิเศษ (ลูกจางชั่วคราว)” มากเกินไปกวาจํานวนที่มีอยูเดิม 21 อัตรา

ได เนื่องจากติดเงื่อนไขซึ่งกําหนดวา “มหาวิทยาลัยจักตองขอทําความตกลงเปนกรณีพิเศษกับสํานักงาน 

ก.พ. (สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน) เสียกอน” ทั้งนี้ คณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความจําเปนที่จะตองกําหนดใหมีอัตราจางสําหรับหมวด “ผูมีความรู

ความสามารถพิเศษ” ในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม 21 ตําแหนงซึ่งยังคงมีความจําเปนอยูเชนกัน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหกองแผนงานดําเนินการขอทําความตกลงเปนกรณี

พิเศษกับสํานักงาน ก.พ. (สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน) เพื่อขอกําหนดตําแหนงและ

อัตราจางสําหรับ “ผูมีความรูความสามารถพิเศษ” เพิ่มจํานวนขึ้นจากเดิมตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.17  การปรับปรุงโครงสรางงบประมาณรายจายจากงบประมาณแผนดิน               
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 สําหรับการเลี้ยงและการใช
สัตวทดลอง ตามมติคณะรัฐมนตร ี(เพิม่เติม) 

                         
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะเภสัชศาสตรไดมีบันทึกที่ ศธ 0520.205/ง 297 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551           

แจงวา คณะเภสัชศาสตรไดเขาชี้แจงตอ “คณะทํางานสํารวจและประเมินการเลี้ยงและใชสัตวทดลอง”                   

ที่ประกอบดวยผูแทนคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ คณะกรรมการแหงชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใชสัตวเพื่อ

งานทางวิทยาศาสตรและสํานักงบประมาณ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดทํา

โครงการที่เกี่ยวของกับแผนงบประมาณและกิจกรรมเชิงกลยุทธดานพัฒนางานเลี้ยงและใชสัตวทดลองของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งคณะเภสัชศาสตรไดเคยจัดสงขอมูลให (เนื่องจากคณะเภสัชศาสตรเปนเพียง

หนวยงานเดียวในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดกําหนดยุทธศาสตรและแผนงบประมาณ - กิจกรรมเชิงกลยุทธ

ลักษณะตาง ๆ ดานการเลี้ยงและการใชสัตวทดลอง) เพื่อขอรับการพิจารณาสําหรับโครงการสวนนี้นําเสนอ

ของบประมาณรายจายจากสวนงบประมาณแผนดินระยะกลางระหวางป พ.ศ. 2551 - 2554 ซึ่งมหาวทิยาลยั

ศิลปากรไดพลาดโอกาสดังกลาวไปแลว 1 ปงบประมาณ นั้น  

ผลจากการเขาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพและความพรอมเดิมของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยคณะเภสัชศาสตรและที่จะขอปรับปรุงใหมตามนโยบายและมาตรการกําหนดจากรัฐ ซึ่งไดรับ

ความอนุเคราะหจาก “คณะกรรมการแหงชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร” 

สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรโดยคณะทํางาน

สํารวจและประเมินการเลี้ยงและใชสัตวทดลอง ใหคณะเภสัชศาสตรกลับมาทําการยกรางเพื่อปรับปรุงใหมให

เปน “แผนพัฒนาแมบทระยะกลาง (พ.ศ. 2552 - 2554) การพัฒนาศูนยสัตวทดลองกลางของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาและการผลิตโดยใชสัตวทดลอง” โดยกําหนดให

ดําเนินการในสวนที่มีอยูแลวในพื้นที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรใหแลวเสร็จสมบูรณกอน แลวจึงให

พิจารณาขยายแผนงบประมาณและกิจกรรมไปยังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีสําหรับชวงระยะตอไป โดย

กําหนดใหคณะเภสัชศาสตรตองทําการปรับปรุงโครงการฯ  ใหแลวเสร็จและใหจัดสงถึงสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ตอไป 

ในการนี้คณะเภสัชศาสตรจึงเสนอมาเพื่อขอรับความเห็นชอบในหลักการใน ”แผนพัฒนา

แมบทระยะกลาง (พ.ศ. 2552 - 2554) การพัฒนาศูนยสัตวทดลองกลางของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ      

การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาและการผลิตโดยใชสัตวทดลอง” โดยหากมหาวิทยาลัยศิลปากรไม

สามารถจัดสงรายละเอียดและขอมูลที่สําคัญใหแลวทันตามที่กําหนด “คณะกรรมการแหงชาติเพื่อพัฒนา

งานเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร” สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติฯ โดยคณะทํางานสํารวจ
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และประเมินการเลี้ยงและใชสัตวทดลองเสนอวา ใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเลื่อนนําเสนอโครงการและ

งบประมาณในระยะตอไปในอนาคต 

ในสวนของงบประมาณ นั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรไดประมาณการงบประมาณรายจายเพื่อ

ขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน สําหรับการดําเนินการตาม             

”แผนพัฒนาแมบทระยะกลาง (พ.ศ. 2552 - 2554) การพัฒนาศูนยสัตวทดลองกลางของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาและการผลิตโดยใชสัตวทดลอง” รวมวงเงินงบประมาณ

โดยหลักการเปนจํานวนเงิน 113,481,600 บาท (หนึ่งรอยสิบสามลานสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกรอย       

บาทถวน) โดยจําแนกออกไดเปน 3 ปงบประมาณดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน    29,622,400 บาท 

ผูกพันปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน   39,122,400 บาท 

ผูกพันปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน   44,736,800 บาท 

รวมวงเงินของประมาณการงบประมาณ  113,481,600 บาท 

ตามรายละเอียดในเอกสารแผนพัฒนาแมบทระยะกลาง (พ.ศ. 2552 - 2554) การพัฒนา

ศูนยสัตวทดลองกลางของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาและการผลิตโดย

ใชสัตวทดลอง 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในแผนพัฒนาแมบทระยะกลาง 

(พ.ศ. 2552 - 2554) การพัฒนาศูนยสัตวทดลองกลางของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อการเรียนการสอน           

การวิจัย การพัฒนาและการผลิตโดยใชสัตวทดลองตามที่คณะเภสัชศาสตรเสนอ สําหรับในสวนของ

งบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวนเงิน 29,622,400 บาท (ยี่สิบเกาลานหกแสนสองหมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน) 

นั้น ที่ประชุมเห็นชอบใหกองแผนงานดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

ในสวนนี้เพิ่มเติมตอไป 

 
ปดประชุมเวลา 11.20 น. 
 

 

        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 
              ผูจดรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมฉบับนี ้

ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
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