
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่  6/2551 

วันอังคารที่ 18 มีนาคม 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.วิชัย  กอประดิษฐสกลุ คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

11. อ.ธนาทร  เจยีรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

12. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

13. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

14. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลยันานาชาติ 

15. รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

16. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

17. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ญาณวทิย กุญแจทอง           หัวหนาภาควชิาภาพพิมพ      

     คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

2. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝายวชิาการ 
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO - Conference 

1. ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

2. รศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป 

3. รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา   แทนประธานสภาคณาจารย 
 
ผูไมมาประชมุ 

1. นายภราเดช  พยัฆวเิชียร รักษาราชการแทนอธกิารบดี ติดราชการ 

2. รศ.คณิต  เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร ติดราชการ 

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

 เมื ่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2551                   

เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551 
      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

คร้ังที่ 5/2551 เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ 1.2  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2551                   

เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551 (วาระลับ) 
      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

คร้ังที่ 5/2551 เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551 (วาระลับ) 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 สรุปสาระสําคัญคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามความในมาตรา 176 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดิน              

ที่สําคัญ โดยแบงการดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ ระยะเรงดวนที่ตองเร่ิมดําเนินการในปแรกและระยะการ

บริหารราชการ 4 ปของรัฐบาล นั้น บัดนี้ กองแผนงานไดสรุปสาระสําคัญของคําแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรีดังกลาวดังนี้ 

1. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรกประกอบดวย 

− สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย 

− แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

− เรงรัดแกไขปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมีอิทธิพล 

− ดําเนินมาตรการในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

− เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

− จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large : SML) ใหครบทุก

หมูบานและชุมชน 

− สานตอโครงการธนาคารประชาชน 

− สนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน 

− เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

− พักหนี้ของเกษตรกรรายยอยและยากจน 

− สรางระบบประกันความเสี่ยงใหเกษตรกร 

− ขยายบทบาทของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศึกษา 

− สรางโอกาสใหประชาชนไดมีที่อยูอาศัยอยางทั่วถึง 

− เรงรัดการลงทุนที่สําคัญของประเทศ 

− ดําเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน 

− ฟนความเชื่อมั่นดานการลงทุนและสงเสรมิการทองเที่ยวของประเทศไทย 

− วางระบบการถือครองที่ดินและกําหนดแนวเขตการใชที่ดินใหทัว่ถึง                      

และเปนธรรม 

− ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน 

− เรงมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโลกรอน 
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2. นโยบายหลักในการบริหารประเทศรัฐบาลในชวงระยะ 4 ปประกอบดวย  

−  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

−  นโยบายเศรษฐกิจ 

−  นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

−  นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

−  นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

−  นโยบายความมั่นคงของรัฐ 

−  นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

3. นโยบายที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย 

กองแผนงานขอสรุปนโยบายและประเด็นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัยศลิปากร  

นโยบายหลักในการบริหารประเทศ/ ประเด็นที่เกี่ยวของ หนวยงานทีเ่กีย่วของ หมายเหต ุ

2. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
    2.1  นโยบายการศึกษา 

 

 2.1.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยางมีบูรณาการและ

สอดคลองกันตั้งแตระดับปฐมวัยถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบ

การศึกษา และสรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัย/  

คณะวิชา 

 

สอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 80 

 2.1.2  พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและ

คุณธรรมอยางทั่วถึง ตอเนื่อง และกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค

โลกาภิวัฒน 

คณะวิชา/ คณะ

ศึกษาศาสตร 

 

 2.1.4 ดําเนินการใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ป โดยไม

เสียคาใชจาย รวมทั้งสนับสนุนผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรืออยู

ในสภาวะยากลําบาก ใหไดรับการศึกษา และเพิ่มโอกาสใหแกเยาวชน

ในการศึกษาตอผานกองทุนใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต และ

เชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความตองการ

บุคลากรที่มีความรูความสามารถของประเทศ รวมทั้งตอยอดให

ทุนการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

มหาวิทยาลัย/ 

กองกิจการนักศึกษา 
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นโยบายหลักในการบริหารประเทศ/ ประเด็นที่เกี่ยวของ หนวยงานทีเ่กีย่วของ หมายเหต ุ

 2.1.5 สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดรับการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางภาคการผลิตและบริการ  และเรงผลิตกําลังคนระดับ

อาชีวศึกษาใหมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศในสาขาตางๆ เชน ปโตรเคมี ซอฟตแวร อาหาร ส่ิงทอ บริการ

สุขภาพและการทองเที่ยว การบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ 

เ ป น ต น  ด ว ย ค ว า ม ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร 

สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะทาง ตลอดจนใหมีการรับรอง

คุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

คณะวิชา  

    2.2  นโยบายแรงงาน  

 2.2.1 เรงฝกอบรมและพัฒนาคนที่ทํางานแลวและคนที่ถูกเลิกจางเพื่อเพิ่ม

โอกาสการเขาสูภาคการผลิตและบริการที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 

คณะวิชา/  

สํานักบริการวิชาการ 

สอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 84 

    2.4 นโยบายศาสนา และวัฒนธรรม  

 2.4.2 ฟนฟูและสืบสานคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เปน

วิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น และการดูแล

รักษาแหลงอุทยานประวัติศาสตร โบราณสถาน พิพิธภัณฑตางๆ เพื่อ

การศึกษาเรียนรูและใชประโยชนในการเพิ่มมูลคาผลผลิตบนพื้น

ฐานความรูและความเปนไทย รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาโบราณสถาน

ใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก 

คณะวิชา/ 

หอศิลป 

สอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 80 

 2.4.3 พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพื่อสงเสริมให

วัยรุนไทยเกิดการเรียนรูที่ถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มี

คุณธรรมเอื้ออาทรตอผูอื่น และเกิดการเรียนรูศิลปะอยางสรางสรรค 

เขาใจถึงคุณคา ซาบซึ้งในความสุนทรียของศิลปะ 

คณะวิชา/ 

หอศิลป 

 

3. นโยบายเศรษฐกิจ 
    3.2  นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

 

 3.2.1 ภาคการเกษตร  

  3.2.1.2  สงเสริมการเพิ่มมูลคาใหแกสินคาเกษตร โดยการแปรรูปที่ได

คุณภาพและมาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมการเกษตร 

โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานมาตรฐานการผลิตสินคา

เกษตรและอาหาร ความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง

ใหมีระบบปองกันและควบคุมการระบาดของโรค ตลอดจนสนับสนุน

การแปรรูปสินคาเกษตรในชุมชน 

คณะวิชา 

สอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 82 
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นโยบายหลักในการบริหารประเทศ/ ประเด็นที่เกี่ยวของ หนวยงานทีเ่กีย่วของ หมายเหต ุ

 3.2.2 ภาคอุตสาหกรรม   

  3.2.2.4 สรางและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อเปนฐานการ

ผลิตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยสงเสริมใหมีการรวมกลุม

เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและศักยภาพในการแขงขัน ดวยการสนับสนุน

ดานองคความรูและนวัตกรรม รวมถึงการสรางธรรมาภิบาลในการ

ประกอบการและความรับผิดชอบตอสังคม 

คณะวิชา/  

ศูนยบมเพาะธุรกิจ 

 

  3.2.2.5  สงเสริมและขยายบทบาทศูนยบมเพาะสําหรับผูประกอบการ

ที่มุงสรางสินคาและบริการที่มีมูลคาสูง โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่

ออกแบบใหมีความเหมาะสมตามศักยภาพในพื้นที่ตางๆ พรอมทั้ง

สรางศูนยพัฒนาและออกแบบ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการนําองค

ความรูและนวัตกรรมผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไปใชประโยชนเชิง

พานิชย 

มหาวิทยาลัย/ 

ศูนยบมเพาะธุรกิจ 

 

 3.2.3 ภาคการทองเที่ยวและบริการ   

  3.2.3.1  เรงสรางรายไดจากการทองเที่ยว โดยฟนฟู พัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการทองเที่ยวใหยั่งยืน และสรางแหลงทองเที่ยวใหมใน

เชิงกลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม 

และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ควบคู

กับการสงเสริมตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพ เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมดูแล

รักษาสุขภาพ กลุมประชุมและแสดงสินคา และกลุมที่มีความสนใจ

ดานระบบนิ เวศ  วัฒนธรรมทองถิ่น  แหลงประวัติศาสตรและ

โบราณสถาน  เปนตน  และดูแลใหนักทองเที่ยวปลอดภัยจาก

อาชญากรรม การฉัอฉล และอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพรองของ

ผูประกอบการ 

คณะวิชา/ 

หนวยงาน 

 

  3.2.3.2  พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพื่อสรางโอกาสการขยาย

ฐานการผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาค เชน ธุรกิจบริการสุขภาพ 

ธุรกิจการประชุมและแสดงสินคา การศึกษานานาชาติ การกอสราง 

ธุรกิจภาพยนตร และธุรกิจที่เกี่ยวของกับกีฬาและนันทนาการ เปนตน 

โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาความเขมแข็งของผูประกอบการ การ

เสริมสรางบรรยากาศการลงทุน มาตรฐานธุรกิจและการพัฒนา

บุคลากรใหพรอมรับการขยายตัวของธุรกิจ และการสงเสริมดาน

การตลาด 

คณะวิชา/ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
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นโยบายหลักในการบริหารประเทศ/ ประเด็นที่เกี่ยวของ หนวยงานทีเ่กีย่วของ หมายเหต ุ

    3.4  นโยบายพลังาน  

 3.4.3 พัฒนาและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพื่อเปนทางเลือกแก

ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน รวมทั้งศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการตัดสินใจพัฒนา

พลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง และพลังงานที่สอดคลอง

กับทองถิ่น 

คณะวิชาทางดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

สอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 84 

    3.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 3.5.2 พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

ดานบริการความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และจัดใหมีกลไลสนับสนุน

แหลงทุนสําหรับผูประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและ

ขนาดยอม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพไดมาตรฐานและ

สอดคลองกับความตองการของตลาด เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค 

คณะวิชาทางดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

สอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 84 

 3.5.3 สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการและบริการภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การเชื่อมโยงขอมูล

การบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ การเตือนภัยและความมั่นคง

ของรัฐ บริการการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาระบบ

ภูมิภาคสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ

เพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

คณะวชิา/ 

ศูนยคอมพิวเตอร 

 

4. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    4.1  อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

ใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญแกการใชภูมิปญญาและวัฒนธรรฒ

ทองถิ่น ตลอดจนความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารและ

สุขภาพ และสรางมูลคาเพิ่มสูเศรษฐกิจระดับประเทศและสากลในระยะตอไป 

คณะวชิาทางดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี/ สุขภาพ 

สอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 85 

5. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
    5.1  สงเสริมการนํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา

ประเทศ ควบคูกับการพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่มีอยูใหสนองความ

ตองการของภาคการผลิตและบริการ โดยใชความสําคัญแกการเชื่อมโยงระหวาง

ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ซึ่งจะ

นําไปสูการวิจัยและพัฒนาตอยอดและมีการใชประโยชนองคความรูและเทคโนโลยีใน

เชิงพานิชย 

มหาวิทยาลัย/ 

คณะวิชาทางดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 86 
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นโยบายหลักในการบริหารประเทศ/ ประเด็นที่เกี่ยวของ หนวยงานทีเ่กีย่วของ หมายเหต ุ

    5.2  สรางเสริมความรูความคิดของประชาชนทางดานวิทยาศาสตร พรอมทั้งเรงผลิต

และพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมให

สอดคลองกับการเจริญเติบโตของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนพัฒนาเสนทางอาชีพ

เพื่อรักษาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไวในระบบ รวมทั้งจัดใหมีส่ิงอํานวย

ความสะดวกที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรูขั้นสูงจากตางประเทศเพื่อใหเกิดการ

ถายทอดองคความรูแกบุคลากรไทย 

คณะวิชาทางดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 

สอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 86 

8. นโนบายการบริหารจัดการที่ดี 
    8.3  สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อ

สาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 

มหาวิทยาลัย/  

คณะวิชา/ 

หนวยงาน 

สอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 87 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2.2 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ ประจําป 2551 
       

สรุปเรื่อง 
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางประจํา ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 ไดพิจารณา

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นตราตาง ๆ ของคณะวิชาและหนวยงานแลวมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาใหขาราชการจํานวน 31 ราย 

2. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายใหขาราชการ
จํานวน 32 ราย 

3. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายให
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางประจําจํานวน 169 ราย 

4. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ 
กรณีบริจาคทรัพยสินจํานวน 4 ราย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.3 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศกึษา 
      
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา           

ในรายวิชาดังนี้ 

− รายวิชา 761 209 การเงินธุรกิจ ของภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 ของนักศึกษา

จํานวน 1 ราย เนื่องจากรายวิชานี้เปดสอนใน 2 วิทยาเขต โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกลุมที่วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี แตเขาเรียนกลุมที่ กทม. ทําใหไดคาระดับ I และเปลี่ยนเปน F คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารไดตรวจสอบแลวพบวา นักศึกษาไดเขาเรียนในรายวิชาดังกลาวจริงและไดผานความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการประชุม ครั้งที่ 3/2551   

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 

− รายวิชา 802 302 ภาพและเสียงดิจิตอล ของภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549 ของ

นักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความเขาใจผิดในการรวมคะแนนชิ้นสุดทายซึ่งเปนงานกลุมแต                

ไมปรากฏชื่อ จึงไมไดนําคะแนนสวนนี้ไปรวมใหกับคะแนนของนักศึกษาและไดผานความเห็นชอบจาก              

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการประชุม ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 

11 กันยายน 2550 

ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.4 การแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
       
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความ

เห็นชอบการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม  โดยใหกองบริการการศึกษาจัดทําคําส่ังรายชื่อ

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก  2 เดือน  นั้น  บัดนี้                    

กองบริการการศึกษาไดรายงานใหทราบวาในชวงเดือนมกราคม 2551 - กุมภาพันธ 2551 กองบริการ

การศึกษาไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 
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1. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคําสั่งที่ 69/2551 ลงวันที่ 

11 มกราคม 2551 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

โบราณคดี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) บัณฑิตวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ 94/2551 ลงวันที่ 21 มกราคม 2551 

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยกอน

ประวัติศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.2551) บัณฑิตวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ 95/2551 ลงวันที่ 21 มกราคม 2551 

4. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 200/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 เร่ือง แกไขคําสั่ง

มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 94/2551 ลงวันที่ 21 มกราคม 2551 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรโบราณคดี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) บัณฑิตวิทยาลัย ใน

สวนของรายชื่ออนุกรรมการลําดับที่ 4 จากผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา จารุศิริ เปน รองศาสตราจารย  

ดร.ปญญา จารุศิริ 

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

บัณฑิตวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ 338/2551 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาเภสชัเวท           

คณะเภสชัศาสตร  
(วาระลับ) 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการสาํนักงานเลขานุการบณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

   

สรุปเรื่อง 
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานเลขานุการ

บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใหการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
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1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตวิทยาลัยใหสามารถปรับตัวและตอบสนองตอ

สถานการณแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

2. เพื่อใหเกิดความคลองตัวและการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น ลดความซ้ําซอนของงานอันเปน

การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

3. เพื่อใหบัณฑิตวิทยาลัยมีโครงสรางการแบงสวนราชการ การจัดองคกรและการ

บริหารงานที่สอดคลองกับภารกิจและแผนยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย 

โครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยที่ขอปรับปรุง (ใหม) 

แบงออกเปน 5 งานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. งานบริหารและธุรการ ประกอบดวย 

− หนวยธุรการ 

− หนวยการเจาหนาที่ 

− หนวยประชุมและประสานงาน 

− หนวยประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ 

2. งานคลังและพัสดุ* ประกอบดวย 

− หนวยการเงินและบัญชี 

− หนวยพัสดุ 

− หนวยงบประมาณ 

3. งานสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ประกอบดวย 

− หนวยมาตรฐานการศึกษา 

− หนวยมาตรฐานหลักสูตร 

− หนวยมาตรฐานวิทยานิพนธ 

4. งานบริการการศึกษา ประกอบดวย 

− หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 

− หนวยบริการนักศึกษา 

− หนวยกิจการนักศึกษา 

5. งานแผนและพัฒนาระบบ* ประกอบดวย 

− หนวยวิเคราะหนโยบายและแผน 

− หนวยพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

− หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 

หมายเหตุ * เปนงานใหมที่ปรับเปลี่ยนจากกรอบงานเดิม 



 12 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานเลขานุการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย (ใหม) ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3  (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวชิา อักษรยอสาํหรับ

สาขาวชิา ครยุประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของ
มหาวทิยาลัยศิลปากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบการใหความเห็นชอบในการที่

มหาวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตรดังตอไปนี้ 

1. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการ
ทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 

2. ปริญญาปรัชญาธุรกิจบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

3. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาเคมีอินทรีย 
4. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร 
5. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการของผูประกอบการ (หลักสูตร

นานาชาติ) 

6. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

7. ปริญญาหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต 

8. ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชานิเทศศาสตร 
 จึงจําเปนตองกําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของหลักสูตร

การศึกษาดังกลาวเพิ่มเติมในพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา          

ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น บัดนี้ งานวินัย                  
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และนิติการไดดําเนินการ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา                    

ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... แลว  

ตามรายละเอียดในเอกสาร  (ราง) พระราชกฤษฎีกา  วาดวยปริญญาในสาขาวิชา              

อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาใน

สาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยประจําตําแหนง  ครุยวิทยฐานะ  และเข็มวิทยฐานะของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4 การแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดเีดน            

(ชุดใหม) 
   

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งที่ 140/2548 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548 และคําสั่งที่ 389/2548 ลงวันที่ 18 มีนาคม 

2548 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแต

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2548 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2551 ซึ่งไดหมดวาระการดํารงตําแหนงไปแลว นั้น ที่ประชุม

คณบดีคร้ังที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 มอบหมายใหกองกลางดําเนินการ (ราง) คําสั่ง แตงตั้ง         

คณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบดวยหัวหนาหนวยงานในมหาวิทยาลัยใหครบทุกหนวยงาน นั้น บัดนี้  กองกลางได

ดําเนินการ (ราง) คําส่ัง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน (ชุดใหม) แลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการ

พลเรือนดีเดน (ชุดใหม) 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใน (ราง) คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

คัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน (ชุดใหม) โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ปตัง้แตวนัที ่1 กมุภาพนัธ 2551 – 31 

มกราคม 2552 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.5 การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ (ชุดใหม) 
    
สรุปเรื่อง 

ตามคํา ส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  444/2549 ลงวันที่  20 มีนาคม  2549 แตงตั้ ง

คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และจะครบวาระ

การปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 นั้น 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ (ชุดใหม) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปน

คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ (ชุดใหม) โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ 

2. ประธานสภาคณาจารยหรือผูแทน กรรมการ 

3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

4. คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 

5. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

6. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ 

7. นางจุฑามาศ  ทองผาสุก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

8. นางดุษณี  คลายปาน ผูชวยเลขานุการ 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.6 การแตงต้ังคณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลยัศิลปากร (ชดุใหม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคํา ส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  539/2549 ลงวันที่  5 เมษายน  2549 แตงตั้ ง

คณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และจะครบวาระการ

ปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 นั้น 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม) 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปน

คณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม) โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 

2. อาจารยปญญา  วิจินธนสาร กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยสุรพล  นาถะพินธุ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยคณิต  เขียววิชัย กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  หลิวเสรี กรรมการ 

7. รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

8. ผูอํานวยการกองคลัง เหรัญญิก 

แลวใหนาํเสนออธิการบดีลงนามในคาํสัง่แตงตั้งตอไป 

   
ระเบียบวาระที่ 4.7 การจัดสรรทนุการศึกษาจากงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน          

ประจําปงบประมาณ 2551 
                         

สรุปเรื่อง 
ดวยในปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการจัดสรรทุนการศึกษาจาก

งบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนจํานวน 120 ทุน ในวงเงิน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทุนการศึกษาของนักศกึษาระดับปริญญาตรี จํานวน 100 ทนุ ในวงเงนิ  500,000  บาท 

2. ทุนวิจัยของนกัศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 10 ทนุ  ในวงเงนิ    80,000  บาท 

3. ทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  จํานวน 10 ทนุ  ในวงเงนิ    30,000  บาท 

คณะศึกษาศาสตร 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2551 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 

100 ทุนแกนักศึกษา 11 คณะวิชา ทุนละ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท  

(หาแสนบาทถวน) 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดสรรทุนการศึกษาจากงบประมาณ

แผนดิน หมวดเงินอุดหนุนประจําปงบประมาณ 2551 จํานวน 120 ทุน ในวงเงิน 610,000 บาท (หกแสน           

หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเสนอในขอ 1 – ขอ 3 
 

ระเบียบวาระที่ 4.8 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร 
(วาระลับ) 

 

ระเบียบวาระที่ 4.9  วิทยาลัยนานาชาติแสดงความจาํนงในการขอเชาพื้นที ่
 

 สรุปเรื่อง 
ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสบปญหาเรื่องพื้นที่การเรียนการสอน ซึ่งปจจุบันมีการเรียน       

การสอนทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาจํานวน 4 หลักสูตรและมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มสูงขึ้น

ตามลําดับ ในเบื้องตน ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมกับ           

ผศ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบมัลติมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติ     

มีความสนใจในการเชาพื้นที่ในอาคาร กสท.โทรคมนาคมในเบื้องตนจํานวน 5,200 ตารางเมตร (หลังอาคาร

ไปรษณียกลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร) เพื่อใชในการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและสาขาวิชาออกแบบมัลติมีเดียของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ

พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการการเรียนการสอนและเพื่อเปนการ

เตรียมพรอมสําหรับการขยายพื้นที่รองรับการเจริญเติบโตของวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งโอกาสในการ

ใหบริการคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากรในการใชพื้นที่รวมกันจึงประสงคจะเพิ่มขนาดพื้นที่เชา  

ทั้งนี้ นายชุมพล ศิลปอาชา นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมีโอกาสเดินทางไปชม

อาคารดังกลาวและยังใหความกรุณาในการเจรจากับ ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการเชาอาคารดังกลาวดวยซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการประสานงาน  

อนึ่ง เนื่องจากมีผูใหความสนใจในการเชาอาคารดังกลาวรายอื่นอีก ผูประสานงาน             

ฝายบริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จึงขอใหผูสนใจแสดงความจํานงเบื้องตนใหทราบชั้นหนึ่งกอน 

วิทยาลัยนานาชาติจึงขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยในการทําหนังสือแสดงความจํานงเบื้องตนใหกับ

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใหวิทยาลัยนานาชาติ                   

และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแสดงความจํานงเบื้องตนในการเชาพื้นที่ในอาคาร 

กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จํานวน 5,200 ตารางเมตรตามที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอ แลวใหนาํเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

ทั้งนี้ หากคณะวิชาใดประสงคที่จะเขารวมเชาพื้นที่ดังกลาวเพิ่มเติมขอใหติดตอประสานงาน

ไปยังคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยดวน เพื่อที่คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารจะไดรวบรวมการเสนอขอเชาพื้นที่ดังกลาวไปพรอมกันในคราวเดียวกัน  
 

ระเบียบวาระที่ 4.10 โครงการพัฒนาและปรับยายพื้นที่เพือ่จัดสวสัดิการดานทีพ่ักอาศัยสําหรบั
ลูกจางประจาํ มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร 

                         

สรุปเรื่อง  
ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรไดเชาที่ดินของสํานักงาน

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเนื้อที่ประมาณ 414 ไร 1 งาน 88.26 ตารางวา เพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับ              

การจัดการเรียนการสอนและสวนหนึ่งเปนพื้นที่จัดสวัสดิการดานที่พักอาศัยสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

(อาจารย ขาราชการและลูกจางประจํา) ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีการขยายการศึกษามีการใชพื้นที่สําหรับ

งบประมาณที่ไดรับในการกอสรางอาคารเรียนและหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่ม ตลอดจนมี        

การเพิ่มข้ึนของบุคลากรและนักศึกษาจนทําใหพื้นที่ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรคับแคบ ประกอบ

กับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยไดมีความประสงคจะขอเขามาดูแลพื้นที่ในบริเวณเรือนพักเกษตร

และพื้นที่บางสวนในบริเวณเรือนโบราณจํานวน 2 หลัง ซึ่งตั้งอยูภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร ดานถนนเพชรรัตนซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดเปนกลุมที่พักของบุคลากรที่ เปน

ลูกจางประจําและในบริเวณสวนพื้นที่ตั้งของเรือนโบราณจํานวน 2 หลังและแนวพื้นที่ในบริเวณเรือนโบราณ

ดานเพชรรัตนบางสวน 

เพื่อเปนการรองรับการขยายการศึกษาและการใชพื้นที่ภายในวิทยาเขตพระราชวัง              

สนามจันทรใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการเรียนการสอน งานวิจัยตาง ๆ และแนวทางการแกไขปญหา         

การเชาพื้นที่ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยตามวัตถุประสงคดังกลาว และเปนการพัฒนา

ปรับปรุงพื้นที่ใหใชประโยชนดานการเรียนการสอนในบริเวณกลุมอาคารของคณะมัณฑนศิลปและ                

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพในบริเวณดานถนนเพชรรัตน ซึ่งเปนที่ตั้งของกลุมที่พักเพชรรัตน 

และมีบุคลากรที่เปนลูกจางประจําพักอาศัยอยูในสภาพแออัด (ตลอดแนวถนนเพชรรัตน) และมีการใชพื้นที่

เพื่อเปนที่กองเศษวัสดุใบไม กิ่งไม เศษวัสดุอ่ืน ๆ ที่หนวยงาน/คณะวิชาไดนําไปรวมกองขยะในพื้นที่

สวนกลางที่จัดไวมุมถนนเพชรรัตน (ใกลเรือนโบราณเรือนพระกรรมสักขี) จนเกิดปญหาสภาพภูมิทัศนไม

เรียบรอย เนื่องจากไมมีสถานที่สําหรับใชจัดกองเศษใบไม กิ่งไม วัสดุที่นําทิ้ง ซึ่งมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/
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หนวยงานตองรวมมือในการจัดการแกไขปญหาอยางเรงดวนและในระยะยาวใหพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมี

สภาพแวดลอมที่เรียบรอยและใชประโยชนไดสูงสุด และมีการใชพื้นที่เพื่อเการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน ตลอดจน

ปญหาการจัดการดานภูมิทัศนและการจัดสวัสดิการดานที่พักอาศัยสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน

บริเวณพื้นที่กลุมที่พักเรือนเกษตรและกลุมที่พักเพชรรัตน และจัดสถานที่สําหรับใชจัดกองเศษวัสดุที่เปน

ใบไม กิ่งไมเพื่อใชประโยชนดานการนําวัสดุดังกลาวมาแปรรูปใชงานดานการเกษตรบํารุงรักษาดินและตนไม

ภายในวิทยาเขต ในการนี้ ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ปฏิบัติราชการแทนผูรักษา

ราชการแทนอธิการบดีจึงขอเสนอแนวทางพิจารณาการแกไขปญหาดังกลาวดวยการปรับยายพื้นที่ไปจัด

ตั้งอยูภายนอกมหาวิทยาลัยในบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมใกลเคียงกับมหาวิทยาลัย โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต

ปงบประมาณ 2551 (เดือนมีนาคม – กันยายน 2551) และใชงบประมาณเงินรายไดประจําป 2552 ในวงเงิน 

20 ลานบาท รวมทั้งพิจารณาการขอเขามาดูแลพื้นที่เชาบางสวนจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษตัรยิ 

ซึ่งสํานักพระราชวังจะขอเขามาดูแล 

ตามรายละเอียดในเอกสารโครงการพัฒนาและปรับยายพื้นที่เพื่อจัดสวัสดิการดานที่พัก

อาศัยสําหรับลูกจางประจํา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวาในเบื้องตนเห็นควรมอบหมายใหกองบริการอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ดําเนินการปรับภูมิทัศนและสภาพแวดลอมบริเวณกลุมอาคาร

ของคณะมัณฑนศิลปและคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพในบริเวณดานถนนเพชรรัตน ซึ่งเปน

ที่ตั้งของกลุมที่พักเพชรรัตนและมีบุคลากรที่เปนลูกจางประจําพักอาศัยอยูในสภาพแออัด (ตลอดแนวถนน

เพชรรัตน) และบริเวณกองขยะในพื้นที่สวนกลางที่จัดไวมุมถนนเพชรรัตน  (ใกลเรือนโบราณเรือนพระกรรม

สักขี) เปนการเรงดวน สําหรับการพิจารณาการขอเขามาดูแลพื้นที่เชาบางสวนจากสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริยและการพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาและปรับยายพื้นที่เพื่อจัดสวัสดิการดานที่

พักอาศัยสําหรับลูกจางประจํา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นั้น เห็นควรใหชะลอ

เร่ืองไวกอนและใหนําเสนอผูบริหาร (ชุดใหม) เพื่อพิจารณา/ส่ังการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.11  การปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจลุชวีวิทยา                   

ฉบับป พ.ศ. 2549 
                         

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา         

จุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2549 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป  สาระในการ



 19 

ปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาใหมเพื่อเปนวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                 

จุลชีววิทยา จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 518 533 การจําแนกรา (Determinative Mycology) 4(2-4-6)  

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2549 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก                   

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.12  การแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสตูร 
                         

สรุปเรื่อง 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาวิทยาศาสตร คร้ังที่ 3/2550  

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ เพื่อทําหนาที่

พิจารณาและตรวจสอบการใชภาษาอังกฤษในหลักสูตรใหมีความถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกันใน

ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย  โดยไดขอความอนุเคราะหรายชื่ออาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ

จากคณะโบราณคดีและคณะอักษรศาสตร คณะวิชาละ 2 ทาน เพื่อเสนอแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิดานภาษา

แลวดังนี้ 
คณะโบราณคดี 
1. รองศาสตราจารย ดร.พรพิมล  เสนะวงศ 

2. รองศาสตราจารยปยะวดี  อภิชาตบุตร 
คณะอักษรศาสตร 
1. รองศาสตราจารย ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมศรี  จันทสิงห 

อนึ่งขั้นตอนในการดําเนินการตรวจสอบภาษาอังกฤษนี้จะมิใหเกิดความลาชาตอการเสนอ

หลักสูตรของคณะวิชา โดยเสนอวา หลักสูตรที่จะสงใหผูทรงคุณวุฒิดานภาษาตรวจสอบ นั้น คือหลักสูตร

ฉบับที่จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร โดยขอใหผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษสง

ความเห็นเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกอนกําหนดวันประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรเพื่อพิจารณาหลักสูตร 
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จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษจํานวน 4 ทาน 

ตามที่ไดเสนอขางตนพรอมเสนอขออนุมัติใหจายคาตอบแทนแกผูทรงคุณวุฒิในอัตราคนละ 1,000 บาทตอ

หลักสูตรจากเงินงบกลางของมหาวิทยาลัยและมอบหมายใหงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการ

การศึกษา ต้ังงบประมาณคาตอบแทนดังกลาวสําหรับในปงบประมาณตอไปพรอมนี้เสนอใหพิจารณาให

ความเห็นชอบใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง อัตราคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิดานภาษาในการ

พิจารณาหลักสูตร พ.ศ. .... ซึ่งไดผานการพิจารณาจากงานวินัยและนิติการแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 

1. ใหความเห็นชอบในหลักการโดยใหปรับ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง อัตรา

คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิดานภาษาในการพิจารณาหลักสูตร พ.ศ. .... ดังนี้  “...ใหจายคาตอบแทนแก

ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาในการพิจารณาหลักสูตรในอัตราคนละ 2,000 บาทตอหนึ่งหลักสูตร...”  

ทั้งนี้ มอบหมายใหงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษาตั้งงบประมาณ

คาตอบแทนดังกลาวสําหรับในปงบประมาณตอไป 

2. เห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 4 ทานตามที่เสนอและใหจัดทําทําเนียบรายชือ่ผูทรงคณุวฒุิ

ดานภาษาอังกฤษเพื่อพิจารณาหลักสูตร  โดยใหมีการปรับปรุงทุกป 

3. มอบหมายใหรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการประชุมหรือประสานงานกับ
ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษเพื่อสรางความเขาใจใหตรงกันเกี่ยวกับบทบาท ภาระหนาที่และขั้นตอน            

การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษเพื่ออานหลักสูตรใด นั้น ใหอยูใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการวิชาการโดยคณะวิชาเจาของหลักสูตรอาจเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ

มาเพื่อพิจารณาได 

4. เห็นชอบขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเสนอ แตทั้งนี้ใหดูแลมิใหเกิดความลาชาในการเสนอ

หลักสูตรของคณะวิชาจากขั้นตอนที่เพิ่มข้ึนดังกลาว 
 
 

ปดประชุมเวลา 11.30 น. 
 

 

        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้าํเลิศ) 

              ผูจดรายงานการประชมุ 

 รายงานการประชุมฉบับนี ้

ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


	   
	ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
	สรุปเรื่อง  
	 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551 
	สรุปเรื่อง  
	 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551 (วาระลับ) 
	ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
	ระเบียบวาระที่ 2.1 สรุปสาระสำคัญคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 
	สรุปเรื่อง 
	ตามที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามความในมาตรา 176 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน              ที่สำคัญ โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องเริ่มดำเนินการในปีแรกและระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล นั้น บัดนี้ กองแผนงานได้สรุปสาระสำคัญของคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวดังนี้ 

	สรุปเรื่อง 
	สรุปเรื่อง 
	สรุปเรื่อง 
	ระเบียบวาระที่ 4.2 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
	 
	ระเบียบวาระที่ 4.3  (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
	ระเบียบวาระที่ 4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น            (ชุดใหม่) 
	   
	    
	 
	ระเบียบวาระที่ 4.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม่) 
	ระเบียบวาระที่ 4.7 การจัดสรรทุนการศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน          ประจำปีงบประมาณ 2551 
	                         
	ระเบียบวาระที่ 4.9  วิทยาลัยนานาชาติแสดงความจำนงในการขอเช่าพื้นที่ 
	 
	ระเบียบวาระที่ 4.10 โครงการพัฒนาและปรับย้ายพื้นที่เพื่อจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
	                         
	 
	ระเบียบวาระที่ 4.11  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา                   ฉบับปี พ.ศ. 2549 
	                         
	 
	 
	ระเบียบวาระที่ 4.12  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
	                         



