
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่  5/2551 

วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

ผูมาประชุม 

1. นายภราเดช  พยัฆวเิชียร  รักษาราชการแทนอธกิารบดี   ประธานที่ประชุม 

2. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิริ  รักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายวิชาการ 

3. ผศ.อภิชัย  ภิรมยรักษ  รองคณบดีฝายวิชาการ   

       รักษาราชการแทนคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ 

4. รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

5. รศ.สุรพล   นาถะพนิธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

6. ผศ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน                 คณบดีคณะมัณฑนศิลป 

7. ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสทุธิรักษ คณบดีคณะอักษรศาสตร  

8. อ.สุทธิลักษณ  ศิลลา  รองคณบดีฝายบริหาร 

       รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

9. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

10. ผศ.ดร.วิเชียร  ลีลาสงาลักษณ รองคณบดีฝายบริหาร 

       รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

11. ผศ.ดร.พิทยา  หลวิเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

12. รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกลุ คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

13. อ.ธนาทร  เจยีรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

14. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

15. รศ.ดร.ศริิชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

16. อ.ดร.วรพจน   ชอบธรรม  รองผูอํานวยการศูนยคอมพวิเตอรฝายวชิาการ              

      รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร            

17. อ.ดร.วัชนีย  เชาวดํารงค  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

      รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบนัวิจยัและพัฒนา 

18. รศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป 

19. ผศ.วันชัย  ลีลากววีงศ  ประธานสภาคณาจารย 
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ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ญาณวทิย กุญแจทอง           หัวหนาภาควชิาภาพพิมพ  

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
 
ผูมาประชุมผานระบบ VDO - Conference 

1. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 
ผูไมมาประชมุ 

1. อ.ปญญา  วิจนิธนสาร คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ 

2. รศ.คณิต  เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร ติดราชการ 

3. รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั คณบดีคณะเภสัชศาสตร ติดราชการ 

4. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล ผูอํานวยการวทิยาลยันานาชาติ ไปราชการตางประเทศ 

5. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร ติดราชการ 

6. ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ติดราชการ 

7. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดราชการ 

 
เปดประชุมเวลา 10.25 น.                         

 เมื ่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2551                   

เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ 2551 
      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร     

คร้ังที่ 4/2551 เมื่อวันองัคารที่ 19 กุมภาพนัธ 2551 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 สรุปสาระสําคัญการประชุม ทปอ. ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2551 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให รศ.ดร.เกษร  จันทรศิริ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝายวิชาการเขาประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2551  

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

1. ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรขอหารือ ทปอ. เกี่ยวกับการยกเวนคาธรรมเนียมและภาษี

ประจําปใหกับรถยนตของมหาวิทยาลัยนั้น ทปอ.ไดประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการแลว โดยเลขาธิการ 

สกอ. มอบหมายให คุณโอภาส เขียววิชัย ประสานกับกรมการขนสงทางบก เพื่อใหออกระเบียบยกเวน

คาธรรมเนียมและภาษีประจําปใหกับรถยนตของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรี                    

วาการกระทรวงศึกษาธิการ ขอใหนําเรื่องดังกลาวเขาหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแกไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 แลว เนื่องจากกระทบกับมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐทุกแหง ทั้งนี้ ปญหาดังกลาวไดกลายเปนปญหาใหญระดับชาติเพราะมีผลตอองคกรอ่ืนๆดวย ไดแก องคกร

ตามรัฐธรรมนูญ องคกรมหาชน และหนวยงานตาง ๆ ของรัฐหรือสวนราชการที่กฎหมายมิไดบัญญัติใหมีฐานะ

เปนกรม ดังนั้น คาดวาการแกไขพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 นาจะไมมีปญหา 

2. ที่ประชุมเห็นชอบใหกําหนดองคประกอบและคาน้ําหนัก admission ปการศึกษา 2553 

โดยมีการปรับเปลี่ยนองคประกอบในบางกลุม ดังนี้ 
กลุม เดิม (15 ธค.50) ใหม(16 กพ. 51) 

 วิทยาศาสตรสุขภาพ     GAT 25% P2 25% GAT 20% P2 30% 

 (ยกเวนทันตฯ พยาบาล)    

 วิศวกรรมศาสตร GAT 35% P3 15% GAT 15% P2 15% และ P3 20% 

 เกษตรศาสตร GAT 30% P2 20% GAT 20% P1 10% และ P2 20% 

 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร GAT 50% รูปแบบ 1(พื้นฐานวิทย) GAT 40% P1 10% 

 รูปแบบ 2(พื้นฐานศิลป) GAT 50% 

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นวาไมควรกําหนดสอบ P7 (ภาษาตางๆ) สําหรับกลุมมนุษยศาสตรฯ แตให

กําหนดเปนเงื่อนไขผูมีสิทธิ์สอบหากมหาวิทยาลัยใดตองการ เชน การกําหนดใหมีใบรับรองจากสถาบันที่

ยอมรับ หรือการกําหนด GPAX ชั้นมัธยมปลายของวิชาภาษาที่ตองการ ทั้งนี้ ในชวงป พ.ศ. 2551- 2552  

ควรมีการประสานงานกับสมาคมภาษาตาง ๆ ในเรื่องการออกใบรับรอง และหากจําเปน ทปอ.อาจขอให 

สทศ.จัดสอบใหไดโดยคะแนนสอบที่ไดเปนเพียงเงื่อนไขการมีสิทธิ์สมัคร admission  
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รางองคประกอบซึ่ง ทปอ. เห็นชอบนี้จะมอบให สทศ.นําออกเผยแพรใน website ของ สทศ. 

เพื่อทําการประชาพิจารณนานประมาณ 1 เดือน 

3. ที่ประชุมขอความรวมมือมหาวิทยาลัยตาง ๆ ใหความอนุเคราะห สทศ. ในการใหขอมูล 

GPAX ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 - 2 ที่ผานระบบ central admission ป 2549 - 2550 เนื่องจาก สทศ. กําลังทํา

วิจัยเรื่อง central admission ป 2549 – 2550 เพื่อเปนขอมูลอธิบายประชาชนวา ทําไมจึงตองเปลี่ยนแปลง

องคประกอบในระบบ central admission ในปการศึกษา 2553 โดยขอขอมูลภายในเดือนมิถุนายน 2551 

4. ที่ประชุมรับทราบ (ราง) กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรม เพื่อใชสําหรับการคัดเลือกเขา

มหาวิทยาลัยที่ สพฐ. เสนอ โดยกําหนดคุณธรรม 18 ดาน และเกณฑประเมิน 4 ระดับ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็น

เบื้องตนวา เครื่องมือดังกลาวใชสําหรับการประเมินแตไมสามารถวัดแยกแยะระหวางบุคคลได เห็นสมควรให 

สพฐ. ปรับแกและเสนอมาใหม  หากมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีความเห็นเพิ่มเติมสามารถแจงมาได 

5. ที่ประชุมเห็นชอบให ทปอ. ลงนามความรวมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ในการสรางภาคีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท – เอก ดานวิทยาศาสตร 

เกษตรศาสตร วิศวกรรมศาสตร เภสัชศาสตร และสาขาอื่น ๆ ที่ วว. สามารถรองรับได ทั้งนี้ วว. จะรับ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิก ทปอ. เขาทําวิทยานิพนธโดยมีนักวิชาการของ วว. รวมเปนอาจารย

ที่ปรึกษา และ วว. อํานวยความสะดวกดานสถานที่ วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ อนึ่งการลงนามใน

ความตกลงนี้เปนเพียงภาพรวม แตละมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะมีโครงการรวมกับ วว. ตองประสานงานใน

รายละเอียดตอไป 

6. ที่ประชุมมีความหวงใยตอสภาพปญหาตาง ๆ เชน หอพักที่ใหนักศึกษาชาย – หญิง       

พักอาศัยในหองเดียวกัน การแตงกายของนักศึกษาหญิง สถานบันเทิงและรานจําหนายสุราที่ตั้งอยูใกลพื้นที่

มหาวิทยาลัย การรณรงคใหมหาวิทยาลัยเปนเขตปลอดบุหรี่และแอลกอฮอลอยางจริงจัง และขอความ

รวมมือแตละมหาวิทยาลัยรวมมือกันแกไขปญหาอยางจริงจังโดยขอใหอธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดี     

ที่เกี่ยวของชวยดูแลพฤติกรรมนักศึกษาและรายงานใหอธิการบดีและทปอ.ทราบตอไป 

นอกจากนี้ขอความรวมมือมหาวิทยาลัยใหขอแนะนํานักศึกษาระมัดระวังการเลือกใชบริการ

โครงการสงนักเรียนเรียนภาษาและทํางานภาคฤดูรอนในตางประเทศ เนื่องจากกงสุลใหญฯ ในสหรัฐอเมริกา

ฝากแจงเรื่องปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการเหลานี้ 

7. ที่ประชุมเห็นชอบใหตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาปญหา ขอดี ขอเสีย ของการที่หนวยงาน

อุดมศึกษาของรัฐไดถูกปรับรวมเขากับกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต พ.ศ. 2546 และใหคณะทํางานเสนอ

ขอสรุปพรอมแนวทางการปรับปรุงแกปญหาหรือการปรับโครงสรางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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8. ที่ประชุม เห็นชอบให เสนอ  สกอ .  พิจารณาดํา เนินการในการให รัฐบาลออก

พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารงานในมหาวิทยาลัยหรือแกไขพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ         

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เพื่อแกปญหาการบริหารงานในมหาวิทยาลัยที่ยังมิได

เปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับโดยเสนอใหพิจารณาใน 2 ประเด็นดังนี้ 

- กําหนดใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหมหาวิทยาลัยในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป

เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ยกเวนงบประมาณในสวนของที่ดินและสิ่งกอสรางใหเปนแบบเดิม 

- กําหนดใหมีการปรับอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน และสวัสดิการ

อยางอื่นใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยในสัดสวนที่เทากับเมื่อรัฐบาลปรับอัตราดังกลาวใหขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา 

9. กําหนดประชุมสามัญ  ทปอ .  คร้ังที่  2/2551 ในวันเสารที่  3 พฤษภาคม  2551                 

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.2 การแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
       
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความ

เห็นชอบการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม  โดยใหกองบริการการศึกษาจัดทําคําส่ังรายชื่อ

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก  2 เดือน  นั้น  บัดนี้                    

กองบริการการศึกษาไดรายงานใหทราบวาในชวงเดือนพฤศจิกายน 2550 - ธันวาคม 2550 กองบริการ

การศึกษาไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา                    

รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) คณะวิทยาการจัดการ ตามคําสั่งที่ 2306/2550 ลงวันที่ 14 

พฤศจิกายน 2550 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) คณะดุริยางคศาสตร ตามคําสั่งที่ 2499/2550 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 
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3. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) คณะมัณฑนศิลป ตามคําสั่งที่ 2575/2550 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.3 การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนกิสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ 
      
สรุปเรื่อง 

ดวย  ผศ .ดร .ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผู อํ านวยการศูนยคอมพิว เตอร ไดมีบันทึกที่                    

ศธ 0520.207/0346 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 แจงวา สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเสนอเรื่อง “การพัฒนาระบบ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ” มาเพื่อดําเนินการ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารและสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 แลวมีมติวา ใหขาราชการและพนักงาน

ของรัฐยุติการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสฟรีของเอกชนโดยเฉพาะของตางประเทศภายใน 1 ป ทั้งนี้                 

ใหขาราชการระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปตองใชระบบของตนเองหรือของภาครัฐภายใน 3 เดือน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอรดําเนินการจัดทําแผนระยะสั้นที่เรงดวน

และระยะยาวในการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐเพื่อการแกไขและ

พัฒนาระบบ Server ของมหาวิทยาลัยใหทัดเทียมกับการใหบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ

ภาคเอกชน ซึ่งในปจจุบันภาคเอกชนไดพัฒนาและใหบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกสาธารณชน

อยางรวดเร็วและกาวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เชน สามารถสรางเว็ปไซตของตนเองหรือ       

สรางบล็อคเปนของตนเองได เปนตน  

 
ระเบียบวาระที่  2.4 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551 
       
สรุปเรื่อง 

ดวยงานการประชุมไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551 

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2551 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

คร้ังที่ 2/2551 วันพุธที่ 12 มีนาคม 2551 ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  2.5 การเตรียมการจัดทาํงบประมาณและการปรับปฏิทินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
       
สรุปเรื่อง 

 ตามที่กองแผนงานไดรับหนังสือดวนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/ว177 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 

เห็นชอบเรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณและปรับปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและใชเปนแนวทาง

ประกอบการวางแผนเตรียมการดําเนินงานใหสอดคลองกับกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ตอไป 

ในสวนของมหาวิทยาลัย อ.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ปฏิบัติราชการแทน

ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีไดแจงความคืบหนาใหที่ประชุมทราบวา กองแผนงานไดดําเนินการปรับแผน

ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ใหสอดคลองกับปฏิทินของสํานักงบประมาณแลว 

ทั้งนี้ ส่ิงที่มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการตอไป คือ จะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

และแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับการบริหารราชการแผนดินตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ                        

ประจํามหาวทิยาลัยศลิปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร  พระราชวงัสนามจันทรและคณะกรรมการประจาํมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  เพชรบุร ี

   
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2023/2549 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2549 แตงตั้ง
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ซึ่งมีวาระดํารงตําแหนง 2 ป
และจะหมดวาระในวันที่ 30 กันยายน 2551 นั้น   

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี พ.ศ. 2548 ขอ 5 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ประกอบดวย 

1. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน เปนประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจํานวนไมเกิน 3 คน เปน

กรรมการ 
3. คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาหนวยงาน

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี แลวแตกรณี เปนกรรมการ 

4. ประธานสภาคณาจารยหรือผูแทน เปนกรรมการ 
5. กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยในคณะวิชาตางๆ  ที่ตั้งอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วังทาพระ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี แลวแตกรณี 
คณะวิชาละ 1 คน เปนกรรมการ 

6. กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากขาราชการและพนักงานประจํา ตําแหนงซึ่งมิใชคณาจารยใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร หรือมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพชรบุรี แลวแตกรณี จํานวน 2 คน เปนกรรมการ 

ดังนั้น เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการตามขอ 1 และขอ 2 จึงเห็นสมควรนําเสนอทานอธิการบดี
พิจารณา 



 9 

สําหรับกรรมการตามขอ 5 และขอ 6 นั้น  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทขาราชการและพนักงาน ซึ่งมิใชคณาจารย                
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  และโดยมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร คร้ังที่ 13/2549 เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2549 กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตตางๆ (วังทาพระ พระราชวัง           
สนามจันทร และเพชรบุรี) ทั้งประเภทคณาจารย และประเภทขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย     
โดยแยกกรรมการตามเขตการศึกษา ออกเปน 3 ชุด  เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการตามขอ 5.5 และขอ 5.6 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพชรบุรี พ.ศ. 2548  ดังนี้ 

 

คณะกรรมการดําเนินการเลอืกตั้ง
คณะกรรมการฯ 

วังทาพระ ประกอบดวย 

คณะกรรมการดําเนินการเลอืกตั้ง
คณะกรรมการฯ  พระราชวงั 
สนามจันทร ประกอบดวย 

คณะกรรมการดําเนินการเลอืกตั้ง
คณะกรรมการฯ 

เพชรบุรี ประกอบดวย 

1. รองอธิการบดฝีายบริหาร      
เปนประธาน 

2. ประธานสภาคณาจารย  หรือ
ผูที่ประธานสภาคณาจารย
มอบหมาย เปนกรรมการ 

3. ผูแทนคณะ สถาบัน สํานัก 
ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชือ่
อยางอืน่ทีม่ีฐานะเทียบเทา
คณะ ซึ่งสงักัดวังทาพระ 
จํานวนหนวยงานละหนึง่คน 
เปนกรรมการ  

4. เจาหนาที่ของกองการ
เจาหนาที ่เปนเลขานุการ 

1. รองอธิการบดี พระราชวัง
สนามจันทร เปนประธาน 

2. ประธานสภาคณาจารย  หรือ
ผูที่ประธานสภาคณาจารย
มอบหมาย เปนกรรมการ 

3. ผูแทนคณะ สถาบัน สํานัก 
ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชือ่
อยางอืน่ทีม่ีฐานะเทียบเทา
คณะ  ซึง่สังกดัพระราชวงั
สนามจันทร จาํนวนหนวยงาน
ละหนึง่คน เปนกรรมการ 

4. เจาหนาที่ของงานการ
เจาหนาที ่กองงานวทิยาเขต 
เปนเลขานุการ 

1. รองอธิการบด ีเพชรบุรี        
เปนประธาน 

2. ประธานสภาคณาจารย  หรือ
ผูที่ประธานสภาคณาจารย
มอบหมาย เปนกรรมการ 

3. ผูแทนคณะ สถาบัน สํานัก 
ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชือ่
อยางอืน่ทีม่ีฐานะเทียบเทาคณะ  
ซึ่งสังกัดเพชรบุรี  จํานวน
หนวยงานละหนึง่คน              
เปนกรรมการ 

4. ผูอํานวยการสาํนกังานวทิยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี       
เปนเลขานุการ 
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ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) คําส่ัง การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง

คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  

พระราชวังสนามจันทรและคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  เพชรบุรี 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในเอกสาร  (ราง) คําสั่ง  การแตงตั้ ง

คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการ

ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทรและคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  

เพชรบุรี แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป  

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 การปรับปรุงหลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต                                                

สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2548 
   

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา           

การบริบาลทางเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2548 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปน

ตนไป สาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอปรับเปล่ียนรายวิชา 513 250 Organic Chemistry 3(3-0-6) เปน

รายวิชา 513 256 Principles of Organic Chemistry 3(3-0-6) 

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ฉบับป พ.ศ. 2548 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอ

โครงสรางหลักสูตร ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบ

อํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.3  การปรับปรุงหลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)                            
ฉบับป พ.ศ. 2546 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2546 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป สาระใน

การปรับปรุงแกไขคือ ขอปรับเปลี่ยนรายวิชา 513 250 Organic Chemistry 3(3-0-6) เปนรายวิชา 513 256 

Principles of Organic Chemistry 3(3-0-6) 

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2546 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก               

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4 การปรับปรุงหลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต                                               

สาขาวชิาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2548 
   

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

ทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2548 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป          

สาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอปรับเปลี่ยนรายวิชา 513 250 Organic Chemistry 3(3-0-6) เปนรายวิชา 

513 256 Principles of Organic Chemistry 3(3-0-6) 

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2548 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอ

โครงสรางหลักสูตร ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบ

อํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.5 การปรบัปรุงหลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปรับปรุง)                        

ฉบับป พ.ศ. 2546 
    
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) 

ฉบับป พ.ศ. 2546 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไข

คือ ขอปรับเปล่ียนรายวิชา 513 250 Organic Chemistry 3(3-0-6) เปนรายวิชา 513 256 Principles of 

Organic Chemistry 3(3-0-6) 

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2546 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก               

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.6 การปรับปรุงหลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร               

ทางสขุภาพ ฉบับป พ.ศ. 2548 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               

สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2548 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551            

เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอปรับเปล่ียนรายวิชา 513 250 Organic Chemistry 3(3-0-6) เปน

รายวิชา 513 256 Principles of Organic Chemistry 3(3-0-6) 
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ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2548 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอ

โครงสรางหลักสูตร ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบ

อํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 

   
ระเบียบวาระที่ 4.7 การปรับปรุงหลักสูตรศกึษาศาสตรบณัฑิต ทกุสาขาวชิา ฉบับป พ.ศ. 2547 

                         
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา  ฉบับป 

พ.ศ. 2547 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไขคือ           

ขอเปดรายวิชาใหมเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีจํานวน 2 รายวิชาคือ 

- รายวิชา 464 243 การทองเที่ยวเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)  

- รายวิชา 464 244 การจัดนันทนาการกลางแจง 2(1-2-3) 

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต          

ทุกสาขาวิชา ฉบับป พ.ศ. 2547 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร ดงันัน้ จะได

ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

อนุมัติตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.8 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนา 

(หลักสูตรใหม ฉบับป พ.ศ. 2551) ในลักษณะโครงการพิเศษ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยขอถอนเรื่อง 
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ระเบียบวาระที่ 4.9 ผูชวยทูตฝายวัฒนธรรมฯ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรฐัอิสลาม                
แหงอิหรานฯ ขอปรกึษาหารือเกี่ยวกับงานดานวัฒนธรรมฯ 

 

 สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับหนังสือจากศูนยวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต 

สาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน ประจํากรุงเทพฯ ซึ่งแจงวา นายมุฮัมมัด ตัมฮีดี ผูชวยทูตฝายวัฒนธรรม 

ประสงคขอเขาเยี่ยมคารวะทานอธิการบดีและคณะผูบริหารเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานดานวัฒนธรรม 

ประสานงานและเสริมสรางความสัมพันธอันดีตอกัน โดยมีจุดมุงหมายและวัตถุประสงคดังนี้ 

- เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารยระหวางมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ประเทศ 

- เพื่อจัดงานสัปดาหวัฒนธรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตรและนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือ

ภาพเขียนศิลปกรรม หัตถกรรมตางๆ และกิจการทองเที่ยวเกี่ยวกับประเทศอิหราน 

- โครงการเปดการเรียนการสอนภาษาเปอรเซียในมหาวิทยาลัย 

- จัดเสวนาและแสดงดนตรีพื้นเมืองในชวงสัปดาหวันชาติอิหราน 

สวนกําหนดวันและเวลาที่จะเขาพบ นั้น แลวแตมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นสมควร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหแตละคณะวิชาพิจารณาแนวทางในการให               

ความรวมมือทางวิชาการตาง ๆ โดยเฉพาะงานดานวัฒนธรรมตามที่ผูชวยทูตฝายวัฒนธรรมเสนอ แลวให

นําเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาเพื่อรวบรวมนําเสนอที่ประชุมพิจารณาตอไป 

สําหรับกําหนดวัน-เวลาที่จะใหผูชวยทูตฝายวัฒนธรรมเขาเยี่ยมคารวะ นั้น เพื่อความ

เหมาะสมประธานเห็นชอบใหกําหนดเขาพบซึ่งอาจจะอยูในชวงหลังเทศกาลสงกรานต 
                    

ระเบียบวาระที่ 4.10 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาเภสชัเคมี              
คณะเภสชัศาสตร  
(วาระลับ) 

 

ระเบียบวาระที่ 4.11  การพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน                                     
ในมหาวิทยาลัยศลิปากร 

                         

สรุปเรื่อง 
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 แตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําป พ.ศ. 2551 โดยใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่ดังนี้ 
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1. พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการและจะให
ปฏิบัติงานตอดวยแนวทางตาง ๆ รวมทั้งแนวทางการตอเวลาราชการตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขของ 

ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ป 2550  

2. กลั่นกรองคุณสมบัติผูสมควรไดรับการตอเวลาราชการและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด    

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการตอเวลาราชการ 

ในการนี้มีคณาจารยที่ประสงคขอตอเวลาราชการและไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาและ

คณะวิชาแลวดังรายชื่อตอไปนี้ 

1) ศาสตราจารยปรีชา เถาทอง ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

2) รองศาสตราจารยพิษณุ ศุภนิมิตร ภาควิชาภาพพิมพ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ 

3) รองศาสตราจารยกัญญา เจริญศุภกุล ภาควิชาภาพพิมพ คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ 

4) รองศาสตราจารย ดร.พรพิมล เสนะวงศ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี 

5) ศาสตราจารยวิบูลย ล้ีสุวรรณ หมวดวิชาทัศนศิลป คณะอักษรศาสตร 

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของขาราชการใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2551 คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ไดพิจารณาการ      

ขอตอเวลาของราชการตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณา       

ตอเวลาราชการของขาราชการ ป 2550 แลวมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ

ตอเวลาราชการของคณาจารยในมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมีมติใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาใน

ประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนในการกําหนด/วิเคราะหความตองการ

ตอเวลาราชการสําหรับผูจะมาปฏิบัติงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย หากมีกรณีที่มหาวิทยาลัยประสงคให

ตอเวลาราชการแตภาควิชาและคณะวิชาตาง ๆ ไมตองการซึ่งจะมีปญหาในการตอเวลาราชการเนื่องจากไมมี

งานสอนประจําในคณะวิชา ดังนั้น ควรมีการประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะวิชาเพื่อใหสามารถใช

ประโยชนไดเต็มศักยภาพของผูไดรับการตอเวลาราชการ 

2. ตามเกณฑในการพิจารณาใหขาราชการตอเวลาราชการของมหาวิทยาลัยศลิปากรระบใุห
พิจารณาสัดสวนอาจารยตอ FTES เปน 1.5 เทาของเกณฑ สกอ. ซึ่งปจจุบัน สกอ. ไดปรับเปลี่ยนสัดสวน

ดังกลาว (ใหม) สูงขึ้นในบางสาขาวิชา จึงเปนเหตุใหหลายคณะวิชาอาจไมสามารถขอตอเวลาราชการได  

หาก ใชเกณฑเดิมของมหาวิทยาลัย (1.5 เทาของเกณฑ สกอ.) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรกําหนดเกณฑ     

อ่ืน ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากสัดสวนของอาจารย : FTES เพื่อใหคณะวิชาที่มีความจําเปนสามารถรักษา

บุคลากรโดยการขอตอเวลาราชการได ในกรณีที่มีความจํากัดในการขยายจํานวนนักศึกษาตามหลักสูตร 
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3. มหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวปฏิบัติของผูตอเวลาราชการ โดยใหผูตอเวลาราชการสอน
หรือแนะนํางานใหกับคณาจารยที่สามารถสอนแทนไดในอนาคตดวย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเชิงบวกในการรักษาผูมีตําแหนงทางวิชาการไว 
2. การพิจารณาขยายเวลาราชการควรพิจารณาอยางรอบดาน โดยเสนอใหดําเนินการตาม

ข้ันตอนคือ จากภาควิชาเสนอสูคณะวิชาและจากคณะวิชาเสนอใหพิจารณาในที่ประชุมคณบดีกอนเสนอ

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการฯ ไมวาจะเปนกรณีประสงคหรือไมประสงคขยายเวลา

ราชการก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการมองภาพมหาวิทยาลัยในเชิงบูรณาการ หากมีกรณีที่ทั้งภาควิชา/

คณะวิชาและมหาวิทยาลัยประสงคใหขยายเวลาราชการ ควรมีการประสานระหวางภาควิชา/คณะวิชา/

มหาวิทยาลัยในการมอบหมายภาระงานเพื่อใหการขยายเวลาราชการเกิดประโยชนเต็มตามศักยภาพของ       

ผูไดรับการขยายเวลาราชการ หากมีกรณีที่มหาวิทยาลัยประสงคใหขยายเวลาราชการแตภาควิชา/คณะวิชา

ไมประสงคใหสามารถมอบหมายภาระงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย แตยังคงตองประสานกับคณะวิชาให

ขอขยายเวลาราชการ 

3. แมวาตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและพิจารณา
ตอเวลาราชการ พ.ศ. 2550 อัตราสวนอาจารยตอ FTES อาจเปนเกณฑ/ปจจัยสําคัญในการพิจารณาขยาย

เวลาราชการ แตหากคาดังกลาวต่ํากวาเกณฑที่กําหนดใหสามารถพิจารณาเกณฑ/ปจจัยอื่นเพิ่มเติมได ทั้งนี้ 

โดยคํานึงถึงโครงการใหมหรือภาระงานจําเปนสวนกลางของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับศักยภาพของ           

ผูสมควรไดรับการขยายเวลา ทิศทางของมหาวิทยาลัยในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยซึ่งตองการผูมีตําแหนง

วิชาการในการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการขยายหลักสูตรใหมทั้งระดับ

บัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิต ความโดดเดนทางวิชาการหรืองานสรางสรรคซึ่งสะทอนคุณภาพของ

บุคลากร สาขาขาดแคลนที่หาบุคลากรทดแทนยากและปญหาการขาดชวงบุคลากร เปนตน 

4. สมควรใหมีการศึกษาและวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน/ปญหาของประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและพิจารณาตอเวลาราชการ พ.ศ. 2550 เพื่อดําเนินการยกราง

แกไขประกาศดังกลาว (หากจําเปน) เสนอที่ประชุมคณบดีและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป โดย

มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรับไปดําเนินการ ทั้งนี้ ใหรวบรวมประเด็นที่เสนอแนะของที่ประชุม

คณบดีและขอคิดเห็นของคณาจารย รวมถึงระเบียบ ขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของและการเทียบมาตรฐาน

ภาระงานดานตาง ๆ ทั้งงานการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การเปน Mentor งานวิจัยและพัฒนา

บุคลากร เพื่อเปนแนวทางในการยกรางแกไขประกาศ 
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5. กรณีการขยายเวลาราชการของศาสตราจารยปรีชา เถาทอง รองศาสตราจารยพิษณุ        

ศุภนิมิตร และรองศาสตราจารยกัญญา เจริญศุภกุล คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ซึ่งมี

อัตราสวนอาจารยตอ FTES ต่ํากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด นั้น ที่ประชุมเห็นชอบใหเสนอขอขยายเวลา

ราชการ โดยมีการมอบหมายงานสอน/วิจัยของคณะวิชารวมกับภาระงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย ไดแก 

โครงงานวิจัยเพื่อประเมินมูลคางานสรางสรรคดานศิลปะ/วัฒนธรรม/วรรณกรรม (Intangible Property 

Right) โดยใหประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการกําหนดภาระงาน นอกจากนี้ยังมีภาระงาน

บริการทางวิชาการและงานอื่น ๆ ดานการจัดการศิลปะโดยใหประสานงานกับหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร

ในการกําหนดภาระงานตอไป 

 
ปดประชุมเวลา 12.20 น. 
 

 

 

        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

              ผูจดรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมฉบับนี ้

ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
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