รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 12/2548
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2548
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
--------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร
2. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
3. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
4. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
5. รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร
6. อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
7. อ.สกุล บุณยทัต
8. ผศ.สาทิศ ชูแสง
9. อ.ดร.สุวฒ
ั น ทาสุคนธ
10. อ.ปญญา วิจนิ ธนสาร
11. อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
12. อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
13. รศ.คณิต เขียววิชัย
14. ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
15. รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
16. ผศ.ดร.ปาน พิมพา
17. อ.ธนาทร เจียรกุล
18. รศ.ดร.วิชยั กอประดิษฐสกุล
19. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
20. อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
21. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
22. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
23. อ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
24. อ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
25. อ.สราวุท ตันณีกุล

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผูอํานวยการหอศิลปฝายนิทรรศการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป
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26. ผศ.ดร.เจษฎาวรรณ วิจติ รเวชการ
ผูไมมาประชุม
1. อ.เจริญ คัมภีรภาพ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
รศ.สุรพล นาถะพินธุ
ผศ.วาสิฏฐ อิม่ แสงจันทร
รศ.ดร.จิราวรรณ คงคลาย
รศ.วิโชค มุกดามณี
ผศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต

รองประธานสภาคณาจารย
รักษาราชการแทนประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญา
และภูมิปญญาทองถิ่น
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาปวย
ลาประชุม
ติดราชการ
ลาประชุม

เปดประชุมเวลา 10.25 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2548
เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2548

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2548
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรบั รองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพือ่ ทราบ
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณบดี ค รั้ ง ที่ 13/2545 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ได ใ ห
กองบริการการศึกษาเปนผูจัดทําคําสั่งรายชื่ อ คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาหลั ก สู ต รและรายงานให ที่ ป ระชุ ม
คณบดีทราบทุก 2 เดือนนั้น บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงานใหทราบวา ในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน
2548 กองบริการการศึกษาไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้
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1. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบยานพาหนะ
(หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 โครงการจัดตั้งคณะออกแบบยานพาหนะ
2. คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการของ
ผูประกอบการและสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 หลักสูตรนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
4. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม
พอลิเมอร (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 บัณฑิตวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
แผนการปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548 – พ.ศ.2551) และยุทธศาสตร
การสรางสวนราชการใสสะอาด”

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2548 มีมติ กําหนดวัน
ในการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548 –
พ.ศ.2551) และยุทธศาสตรการสรางสวนราชการใสสะอาด” ในชวงระหวางวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2548
ถึงวันเสารที่ 23 กรกฎาคม 2548 และใหจัดทํารายละเอียดโครงการพรอมทั้งจัดหาสถานที่จัดอบรม
เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป นั้น
บัดนี้มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) รายละเอียดกําหนดการของโครงการอบรมสัมมนาดังกลาวแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยพิจารณาปรับ
รายละเอียดการสัมมนา (ใหม) โดยเฉพาะในรายละเอียดของการแบงกลุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผน
บูรณาการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของแผนบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งใหเปลี่ยนกําหนดวันในการจัด
อบรมสัมมนาไปเปนชวงระหวางวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2548 แลวใหนําเสนอรายละเอียดกําหนดการอบรม
สัมมนา (ใหม) เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งตอไป
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ทั้งนี้หากคณะวิชาหรือหนวยงานใดมีขอเสนอแนะ (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนา
ขอใหนําเสนอรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยเพื่อพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 3.2

ขอยกเวนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณ “คลื่นยักษสึนามิ”

สรุปเรื่อง
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2548 วาระที่ 4.7
ที่ประชุมไดขอความรวมมือจากคณะวิชาใหสงรายชื่อนักศึกษาซึ่งไดรับผลกระทบจากเหตุการณ “คลื่นยักษสึนามิ”
ไปยังรองอธิการบดีฝายวิชาการภายในวันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2548 เพื่อที่รองอธิการบดีฝายวิชาการจะไดสรุป
รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ “คลื่นยักษสึนามิ” ทั้งหมด (หากมีเพิม่ เติม) เพือ่ เสนอที่ประชุม
พิจารณาใหยกเวนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับคณะวิชาและหนวยงานอื่นใน
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป นั้น
ในการนี้คณะเภสัชศาสตรไดเสนอชือ่ นักศึกษาซึ่งไดรับผลกระทบจากเหตุการณ “คลื่นยักษสนึ ามิ”
ดังนี้
1. นางสาวกรรณิการ ทระมหา
รหัส 0843005
บิดา นายกาญจนดิษฐ ทระมหา
เสียชีวิต
มารดา นางทัศนีย ทระมหา
เสียชีวิต
2. นางสาวนนทินี มีทรัพยทวีกุล
รหัส 0845067
มารดา นางมัลลิกา สุขวัฒนาพร
เสียชีวิต
คณะเภสัชศาสตรไดพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหสอดคลองกับปณิธานของคณะฯ ในการให
โอกาสบุคคลและการพัฒนาเสริมสรางทรัพยากรบุคคลใหแกประเทศชาติ จึงเห็นสมควรใหการสนับสนุน
ความชวยเหลือทุนการศึกษาแกนักศึกษาดังกลาวเปนกรณีพิเศษ ดังนี้
1. นางสาวกรรณิการ ทระมหา
รหัส 0843005
ยกเวนคาลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 3/2547
2. นางสาวนนทินี มีทรัพยทวีกุล
รหัส 0845067
ยกเวนคาลงทะเบียนในปการศึกษา 2548
แตเนื่องจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษารายนี้เกี่ยวของกับคณะวิชาและหนวยงานอื่นใน
มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตรจึงเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับคณะวิชาและ
หนวยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยวา จะยกเวนคาธรรมเนียมรายการใดบาง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจาณาแลว มีมติเห็นชอบใหยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชา
และหนวยงานอื่นในรายการตอไปนี้แกนางสาวกรรณิการ ทระมหา และ นางสาวนนทินี มีทรัพยทวีกูล เพื่อเปนการ
ชวยเหลือนักศึกษา
- คาบํารุงหองสมุด
- คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา
- คาบํารุงมหาวิทยาลัย
- คาบํารุงการใหบริการคอมพิวเตอร
- คาหนวยกิตรายวิชา
- คาธรรมเนียมพิเศษ
สําหรับคาบริการสุขภาพและการประกันอุบตั ิเหตุนักศึกษาเปนการคุมครองเพื่อประโยชนของ
นักศึกษา ที่ประชุมเห็นชอบใหเบิกจากงบประมาณในสวนของกองกิจการนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ ง เข็มวิทยฐานะสําหรับดุษฎีบัณฑิต
มหาบัณฑิตและบัณฑิต

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2544 ใหความเห็นชอบให
จัดทําประกาศกําหนดอัตราเข็มวิทยฐานะสําหรับดุษฎีบัณฑิต ประกอบกับในปจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยไดเปด
สอนการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จึงเห็นสมควรใหกําหนดอัตราคาเข็มวิทยฐานะสําหรับดุษฎีบัณฑิต
เพิ่มขึ้น
ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เข็มวิทยฐานะสําหรับ
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เข็ม
วิทยฐานะสําหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตโดยกําหนดอัตราคาเข็มวิทยฐานะสําหรับดุษฎีบัณฑิต
แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
อนึ่ง สําหรับเข็มวิทยฐานะในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากมหาวิทยาลัยประสงคจะใหมี
เข็มวิทยฐานะสําหรับผูสําเร็จการศึกษาจะตองใหมีการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและสวนประกอบโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง เข็มวิทยฐานะสําหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต โดยเห็นชอบใหกําหนดอัตราคาเข็มวิทยฐานะ
สําหรับดุษฎีบัณฑิต (เข็มทอง) จํานวนเงิน 1,000 บาท แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ทั้งนี้ สําหรับเข็มวิทยฐานะในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากมหาวิทยาลัยประสงคจะใหมี
เข็มวิทยฐานะสําหรับผูสําเร็จการศึกษาจะตองใหมีการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและสวนประกอบโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย
ระเบียบวาระที่ 4.2

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสกิ ส
ฉบับป พ.ศ.2536

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะวิ ท ยาศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2536 โดยขอเปดรายวิชาเลือก คือ รายวิชา 514 574 ฟสิกสบรรยากาศ
(Atmospheric Physic) 3(3-0-6) เพิ่มจํานวน 1 รายวิชา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 5/2548 เมื่อ
วันที่ 19 มิถุนายน 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2536 แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2536 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ฉบับป พ.ศ.2535

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะวิ ท ยาศาสตร ป ระสงค ข อปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2535 โดยขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อรายวิชา คําอธิบายรายวิชาและจํานวนหนวยกิต
ในกลุมวิชาเลือกจํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 512 205 เทคโนโลยีของเซลลสืบพันธุและตัวออนสัตว
3 (3-0-6) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2548 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2535 แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2535 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.4

รายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 2
ของผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุญาตใหผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช ภาควิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการโดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 นั้น
บัดนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช ไดรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการครั้งที่ 2 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 2
มิถุนายน 2548 ไดใหความเห็นชอบในรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 2 แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการครั้งที่ 2 ของผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการครั้งที่ 2 ของผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี
ระเบียบวาระที่ 4.5

การพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกประจําป
งบประมาณ 2548

สรุปเรื่อง
ดวยในปงบประมาณ 2548 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
ที่ เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแกกรรม จํานวนทั้งสิ้น 28 ราย โดยผูที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ.
2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2547 มีจํานวน 17 ราย
สวนขาราชการและลูกจางที่หนวยงานไมเสนอขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให
จํานวน 9 ราย คือ
1. ขาราชการและลูกจางที่เคยไดรับโทษทางวินัย จํานวน 4 ราย
2. ขาราชการและลูกจางที่ไดรับอนุมัติใหตออายุราชการ จํานวน 5 ราย
นอกจากนี้ยังมีขาราชการและลูกจางอีก 2 ราย ซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ 1.2 ของประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารมอบเครื่ อ งหมายเกี ย รติ คุ ณ และของที่ ร ะลึ ก ลงวั น ที่ 18
มิถุนายน 2547 แตหนวยงานเห็นวาขาราชการและลูกจางดังกลาวไดสรางผลงานดีเดนใหแกมหาวิทยาลัย
และมีเหตุผลอันสมควรอยางยิ่งที่จะไดรับการยกเวนคุณสมบัติตามขอ 2 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ใหไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกดังกลาวดวย โดยเห็นควรนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาให
ความเห็นชอบจํานวน 2 ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบดังนี้
1. รายชื่อ ขาราชการ พนักงานและลูกจางที่สมควรไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณ
และของที่ระลึกจํานวน 17 ราย
2. รายชื่อขาราชการและลูกจางซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ 1.2 ของประกาศมหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารมอบเครื่ อ งหมายเกี ย รติ คุ ณ และของที่ ร ะลึ ก ลงวั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2547
แต ห น ว ยงานเห็ น ว า ข า ราชการและลู ก จ า งดั ง กล า วได ส ร า งผลงานดี เ ด น ให แ ก ม หาวิ ท ยาลั ย และมี เ หตุ ผ ล
อั น สมควรอย า งยิ่ ง ที่ ไ ด รั บ ยกเว น คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ 2 ของประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรให ไ ด รั บ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกดังกลาวดวยจํานวน 2 ราย
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
ก. ตามขอ 1 ที่ประชุมใหความเห็นชอบ
ข. ตามขอ 2 ที่ประชุมใหความเห็นชอบเฉพาะรายนายเทิดศักดิ์ แสงทอง ลูกจางประจํา
ตําแหนงชางไม เนื่องจากมีผลงานดานซอมบํารุงเกี่ยวกับครุภัณฑงานไมใหแกคณะวิชาและ
หนวยงาน วังทาพระ และมีผลงานดีเดนเปนที่ประทับใจแกผูบังคับบัญชาและหนวยงานตาง ๆ

ระเบียบวาระที่ 4.6

การปรับปรุงอัตราเบี้ยประชุม
รองอธิการบดีฝา ยบริหารขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4.7

สภาคณาจารยเสนอใหพจิ ารณาดําเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ

สรุปเรื่อง
ดวยที่ประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2548
ไดพิจารณาเรื่อง แนวทางและความเปนไปไดที่สภาคณาจารยจะขอจัดตั้งกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อเปนกองทุนสําหรับใชจายในการจัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ แกคณาจารยทั้งหลาย ในกรณี
ที่ไมสามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณไดเพราะกระทรวงการคลังมีการสงเสริมการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการโดยการแกกฎหมายใหมีการลดหยอนภาษีใหแกบุคคลและนิติบุคคลที่บริจาคเงินใหแกกองทุน
สวั ส ดิ ก ารของส ว นราชการต า ง ๆ แต เ นื่ อ งจากระเบี ย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการจั ด สวั ส ดิ ก าร
ภายในสวนราชการ พ.ศ.2547 ระบุวาการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตองจัดทําในระดับกรมขึ้นไป
ดังนั้น ที่ประชุมสภาคณาจารยจึงมีมติเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีและเพื่อยังประโยชนแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ในป จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย มี ค ณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรอยู แ ล ว และ
บทเฉพาะกาลข อ 36 แห ง ระเบี ย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ฉ บั บ นี้ ไ ด บั ง คั บ ให ป รั บ แก ร ะเบี ย บหรื อ ข อ บั ง คั บ
ของสวัสดิการภายในสวนราชการถามีอยูแลวใหเปนไปตามระเบียบนี้ภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันที่ระเบียบนี้
มีผลใชบังคับ คือ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2548
งานวินัยและนิติการจึงไดเสนอขอมูลเพิ่มเติมวาโครงสรางของคณะกรรมการสวัสดิการ
ตามขอ 8 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547 มีดังนี้
ขอ 8 ในการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสวัสดิการ....(ชื่อสวนราชการ กลุมภารกิจ หรือกรมที่รวมกัน
จัดสวัสดิการแลวแตกรณี)....” ประกอบดวย
(1) หัวหนาสวนราชการหรือผูที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(2) ผูที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งจากขาราชการในสวนราชการนั้นไมเกินเจ็ดคน เปน
กรรมการโดยกรรมการอยางนอยคนหนึ่งตองมีคุณวุฒิหรือมีประสบการณทางดานการเงิน
และบัญชี
(3) ผูแทนสมาชิกซึง่ คัดเลือกกันเองไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหนงสอง
ป ผูที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการคัดเลือกอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกัน
เกินสองวาระไมได ในกรณีที่กรรมการซึ่งเปนผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทน เวนแตวาระของกรรมการดังกลาวเหลือไมถึงหนึ่งรอย
แปดสิบวัน จะไมคัดเลือกกรรมการแทนก็ได ในระหวางนั้นใหถือวาคณะกรรมการมี
จํานวนเทาที่เหลืออยู
(4) ผูรับผิดชอบงานดานสวัสดิการภายในสวนราชการตามขอ 14 เปนกรรมการและเลขานุการ
การคัดเลือกกรรมการตาม (3) ใหเปนไปตามวิธีที่หัวหนาสวนราชการกําหนด
ใหคณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งที่มีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ
ทางดาน การเงินและบัญชี เปนเหรัญญิก มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
ของกองทุนสวัสดิการ
ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการในสวนราชการ เปนผูชวยเลขานุการ
จํานวนสองคน”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารตามข อ 8 แห ง ระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547 ตอไป
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดงั นี้
1. โครงสรางของคณะกรรมการสวัสดิการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547 ขอ 8.3 ที่ประชุมมอบหมายใหสภาคณาจารย
เปนผูดําเนินการ
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2. ที่ประชุมเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปนกรรมการตามขอ
8 (1) 8(2) และ 8(4)
- รองอธิการบดีฝายบริหาร
ประธานกรรมการ
- ผูอํานวยการกองกลาง
กรรมการ
- ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต
กรรมการ
- เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง
กรรมการ
- หัวหนาสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กรรมการ
- หัวหนาฝายคลัง
กรรมการ
กรรมการ
- อาจารยเฉลียว เอกนิยม
- นายสหรัฐ มณีจันทร
กรรมการ
- นางสาวทิพวรรณ หนูศรีใส
กรรมการและเลขานุการ
- เจาหนาที่ฝายคลัง
ผูชวยเลขานุการ คนที่ 1
- เจาหนาที่ฝายคลัง
ผูชวยเลขานุการ คนที่ 2
ทั้งนี้เมื่อไดกรรมการตามขอ 8 (3) จากสภาคณาจารยแลว จึงใหนาํ เสนอใหอธิการบดีลงนาม
ในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.8

ทุนภูมิพลประเภทรางวัลเรียนดี ปการศึกษา 2548

สรุปเรื่อง
ด ว ยในป ก ารศึ ก ษา 2548 มี นั ก ศึ ก ษา 12 คณะวิ ช าที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย “ทุนภูมิพล” พ.ศ.2538 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539
เพื่อเขารับพระราชทานทุนภูมิพลประเภทรางวัลเรียนดีเปนเข็มทองคําพระพิฆเนศวรราคาชุดละ 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน)
แตเนื่องจากดอกเบี้ยกองทุนภูมิพลยอด ณ วันที่ 30 เมษายน 2548 มีจาํ นวนเงินเพียง
31,882.35 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดรอยแปดสิบสองบาทสามสิบหาสตางค) ซึ่งไมเพียงพอในการจัดทํา
เข็มรางวัลเรียนดีจําเปนตองหาเงินสมทบอีกจํานวน 29,000 บาท (สองหมื่นเกาพันบาทถวน) ซึ่งที่ประชุม
คณบดีครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546 ไดเคยมีมติดังนี้
1. ทุ น ภู มิ พ ลประเภทรางวั ล เรี ย นดี ใ ห เ บิ ก จ า ยจากดอกเบี้ ย กองทุ น ภู มิ พ ลซึ่ ง หากในป ใ ด
มีไมเพียงพอ มหาวิทยาลัยจะเปนผูพิจารณาสมทบเงินกองทุนในสวนนี้
2. ทุนภูมิพลประเภทสงเสริมการศึกษาใหแตละคณะวิชาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้
ในการนี้ ก องกิ จ การนั ก ศึ ก ษาจึ ง เสนอมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเพื่ อ จั ด สรรเงิ น สมทบในการ
จัดทําเข็มทองคําพระพิฆเนศวร ประเภทรางวัลเรียนดีอีกจํานวน 29,000 บาท (สองหมืน่ เกาพันบาทถวน)
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณา มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินสมทบในการจัดทําเข็มทองคํา
พระพิฆเณศร ประเภทรางวัลเรียนดีอีกจํานวน 29,000 บาท (สองหมื่นเกาพันบาทถวน) ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.9

ขอเสนอเปลีย่ นกรรมการในคณะกรรมการวิชาการ

สรุปเรื่อง
ตามคํา สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่ 1201/2546 ลงวั น ที่ 25 กั น ยายน 2546 แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการวิชาการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม
2548 นั้น
ในการนี้มีคณะวิชาที่ประสงคขอเปลี่ยนกรรมการในคณะกรรมการดังกลาวจากเดิมดังนี้
1. คณะมัณฑนศิลป ขอเปลี่ยนจาก อาจารยวฒ
ั นพันธุ ครุฑะเสน เปน
อาจารย ดร.น้ําฝน ไลสัตรูไกล กรรมการ (สาขาศิลปะประยุกต)
2. คณะอักษรศาสตร ขอเปลี่ยนจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลีพร วิรุณหะ เปน
ผูชวยศาสตราจารย ชุมสาย สุวรรณชมภู กรรมการ (สาขาสังคมศาสตร)
3. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ขอเปลี่ยนจาก อาจารยสมวงศ ทัพพรัตน เปน
อาจารยอภิชัย ภิรมยรักษ กรรมการ (สาขาศิลปะ)
4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเปลี่ยนจาก อาจารย ดร.ปาเจรา
พัฒนถาบุตร เปน ผูช วยศาสตราจารย ดร.พิทยา หลิวเสรี กรรมการ (สาขาวิทยาศาสตร
ประยุกตและเทคโนโลยี)
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
วิชาการ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูมีรายชื่อตอไปนี้เปนกรรมการในคณะกรรมการ
- อาจารย ดร.น้าํ ฝน ไลสัตรูไกล
กรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารย ชุมสาย สุวรรณชมภู กรรมการ
- อาจารย อภิชยั ภิรมยรักษ
กรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา หลิวเสรี
กรรมการ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

(สาขาศิลปะประยุกต)
(สาขาสังคมศาสตร)
(สาขาศิลปะ)
(สาขาวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี)
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ระเบียบวาระที่ 4.10

การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1218/2546 ลงวันที่ 20 กันยายน 2546 แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2548
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายชื่อกรรมการใน
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ชุดใหม) เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แตงตั้งตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
และผูมีรายชื่อตอไปนี้เปนคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ชุดใหม) โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 2 ป
1. นายภราเดช พยัฆวิเชียร
ประธานกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ)
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
3. อาจารยจันทิวา สุรเชษฐพงษ
กรรมการ
4. อาจารยธนาธร เจียรกุล
กรรมการ
5. อาจารยปญญา วิจินธนสาร
กรรมการ
6. หัวหนาฝายคลัง
กรรมการและเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ 4.11

ผลการปฏิบัตติ ามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2548

สรุปเรื่อง
ดวยงานการประชุมไดจัดทําสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2548
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 เพือ่ ใหคณะวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตอ ไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคณะวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 แลวใหนําเสนอรายงานผลการ
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ปฏิบัติงาน/ความคืบหนาเพือ่ เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2548 วันพุธที่ 13
กรกฎาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 4.12

วิธีการรับสมัครโควตาพิเศษ ปการศึกษา 2549

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในคณะวิชาตาง ๆ ดวยโควตา
พิเศษ ประจําปการศึกษา 2549 ไดพจิ ารณาวิธกี ารดําเนินการเกี่ยวกับโควตาพิเศษในปการศึกษา 2549 เนื่องดวย
ระบบ Admission ในปการศึกษา 2549 นักเรียนสามารถเลือกได 4 อันดับ และให สกอ.เปนผูประกาศผลเพียง
1 อันดับ สวนการจัดสอบจะดําเนินการจัดสอบ O-NET ในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ 2549 และ A-NET จะจัด
สอบในวั น ที่ 28 ก.พ. – 1 มี . ค.2549 โดยสํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจะจั ด สอบวิ ช าเฉพาะ
ประมาณเดือนตุลาคม (ยังไมมีการกําหนดวันที่แนนอน) และสามารถแจงผลคะแนนใหมหาวิทยาลัยประมาณ
ตนเดือนเมษายน ซึ่งคณะวิชาตาง ๆ ไดพิจารณาการดําเนินการเกี่ยวกับการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากรดวยโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2549 สรุปไดดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

คณะวิชา
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
สถาปตยกรรมศาสตร
โบราณคดี
มัณฑนศิลป
อักษรศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาศาสตร
เภสัชศาสตร
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดุริยางคศาสตร
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนานาชาติ

จัดสอบเองทุกวิชา
9
9
9

9
ขอยกเลิก
9
ขอยกเลิก
9
9
-

จัดสอบเฉพาะวิชาเฉพาะ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
-

โดยมีรายละเอียดวิธีการดําเนินการได 2 วิธีดังนี้
1. จัดสอบเองทุกรายวิชา โดยคณะวิชาตาง ๆ รวมกันออกขอสอบและดําเนินการจัดสอบ
ประมาณเดื อ นธั น วาคม (โรงเรี ย นที่ ศึ ก ษาอยู ต ามโรงเรี ย นและวิ ท ยาลั ย ต า ง ๆ ในเขต 9 จั ง หวั ด ดั ง นี้
กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรีและปทุมธานี)
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2. จัดสอบเฉพาะวิชาเฉพาะ โดยนําคะแนนระบบ Admission (เฉพาะสวนการสอบ O-NET
และ A-NET) มาพิจารณาและใชเงื่อนไขของแตละคณะวิชามาพิจารณารวม (โรงเรียนที่ศึกษาอยูตามโรงเรียน
และวิทยาลัยตาง ๆ ในเขต 28 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด
นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง
ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทองและ
อุทัยธานี)
ขอดี - ขอเสีย สําหรับการดําเนินการคัดเลือกโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2549 ระหวางการดําเนินการวิธีที่ 1
กับวิธีที่ 2
วิธีที่ 1 จัดสอบเองทุกวิชา
วิธีที่ 2 ใชคะแนน O-NET และ A-NET
ขอดี
ขอดี
1. เปนอิสระในการดําเนินการคือ สามารถดําเนินการไดเอง 1. ไมตองดําเนินการเกี่ยวกับการสอบและขอสอบจะเปน
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
โดยไมตองคอยผลการดําเนินการของสวนกลาง
2. สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาไดหลายพื้นที่
2. สามารถคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีไดกอน
3.ผูสมัครเสียคาใชจายนอยลง
3. ไดนักศึกษากอน
4.มีจํานวนผูสมัครคอนขางมาก
4. มีรายรับเขามหาวิทยาลัยกอน
5. รายรับมากกวารายจาย (ลงทุนต่ํา)
6. ผูสมัครไมตองเดินทางมาสอบเปนจํานวนมาก
7. ไมตองจัดหาสถานที่สอบ
ขอเสีย
ขอเสีย
1. รายจายในการดําเนินการคอนขางสูง เชน คาตอบแทน 1. ตองรอผลการสอบจากสวนกลางประมาณตนเดือน
เมษายน
คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาออกขอสอบ คาพิมพขอสอบ
2. ทราบผลคะแนนสอบคอนขางชา
2. มีจํานวนผูสมัครคอนขางนอย
3. มีระยะเวลาการทํางานคอนขางเรงรีบชวงเดือนเมษายน
3. ผูสมัครเสียคาใชจายคอนขางสูง เชน คาสมัคร
คาพาหนะเดินทาง คาหอพัก
กับเดือนพฤษภาคม
4. ไดนักศึกษาคอนขางพรอมจากสวนกลางหรือใกลเคียง
4. มีนักศึกษาสละสิทธิ์คอนขางมาก
5. ตองขยายวันเปดภาคการศึกษาออกไปอีกประมาณ
5. ผูสมัครตองเดินทางมาสอบ
1-2 สัปดาห
6. มีการดําเนินการเพิ่มขึ้นหลายขั้นตอน เชน ออกขอสอบ
ตรวจขอสอบ จัดสถานที่สอบ
7. อาจจะตองจัดเตรียมที่พักอาศัย (ถามี)
8. ตองมีเจาหนาที่คอยดูแลการอาศัยอยูในหอพัก เนื่องจาก
ที่ผานมามีนักเรียนตีกันในหอพักมหาวิทยาลัยตลอดมา
9. ตองจัดหาสถานที่สอบ
10. อาจจะตองขึ้นคาสมัครสอบ
11. ไมเปนการประกันวานักเรียนจะไมสละสิทธิ์ภายหลัง
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหดําเนินการเกี่ยวกับการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากรด ว ยโควตาพิ เ ศษ ประจํา ป ก ารศึ ก ษา 2549 ทั้ ง 2 วิ ธี ต ามที่ ค ณะวิ ช าได เ สนอและที่ ป ระชุ ม ได มี
ขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการติดตามผล/สรุปผลการดําเนินการทั้ง 2 วิธีเพื่อเสนอที่ประชุมทราบตอไป
2. เรื่องสนามสอบที่ประชุมเห็นชอบใหจัดสนามสอบ ดังนี้
- โรงเรียนที่ศึกษาบริเวณโรงเรียนและวิทยาลัยตาง ๆ จากภาคเหนือ ใหสอบที่วังทาพระ
- โรงเรียนที่ศึกษาบริเวณโรงเรียนและวิทยาลัยตาง ๆ จากภาคใต ใหสอบที่วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
- โรงเรียนที่ศึกษาบริเวณโรงเรียนและวิทยาลัยตาง ๆ จากภาคกลาง/ภาคตะวันตกใหสอบ
ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
ทั้งนี้ ที่ประชุมไดพิจารณาวิธีการดําเนินการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตา
พิเศษ (วิธีที่ 1) แลวเห็นควรที่จะใหมีการขยายเขตการรับนักศึกษาออกไปใหมากกวา 9 จังหวัดดวย
ระเบียบวาระที่ 4.13

รายชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2548

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองทุนการศึกษาไดเสนอรายชื่อนักศึกษาที่คณะวิชาตาง ๆ ไดเสนอ
รายชื่อเพื่อเขารับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา 2548 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 18
กรกฎาคม 2548 ดังนี้
ก. ทุนภูมิพลรางวัลเรียนดีจํานวน 12 ทุน ประกอบดวย
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
นางสาวฐิฐฐิวดี มากบุญ
รหัส 0144014 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.71
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นายวรวงศ จิวะพงศ
รหัส 0244033 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.29
3. คณะโบราณคดี
นางสาวเกศสุดา อนุวัตรเกษม
รหัส 0345003 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.90
4. คณะมัณฑนศิลป
นางสาวสุพรรณริการ ติรณปริญญ รหัส 0445162 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.69
5. คณะอักษรศาสตร
นางสาวศิลัดดา ทับปน ทอง
รหัส 0545280 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.74
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6. คณะศึกษาศาสตร
นางสาวสุพวงรัตน ไชยฉิม
รหัส 06455063
7. คณะวิทยาศาสตร
นางสาววรางคณา พรพุทธาพิทักษ รหัส 0745132
8. คณะเภสัชศาสตร
นายนพดล วุฒินันติวงศ
รหัส 0844061
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวพิมพทอง จิตรบรรจง
รหัส 0945276
10. คณะดุริยางคศาสตร
นายภาณุพงศ ทินมณี
รหัส 1045044
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาวประภัสรา คูหาอุดมลาภ รหัส 1145137
12 คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวอรรถวิมล มะยมตัน
รหัส 1245094
ข. ทุนภูมิพลสงเสริมการศึกษาจํานวน 14 ทุน ประกอบดวย
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
นายอานุภาพ จันทรัมพร
รหัส 0144051
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นางสาวดวงใจ ไตรถาวรทรัพย
รหัส 0245011
3. คณะโบราณคดี
นางสาววัลยา นามธรรม
รหัส 0345137
4. คณะมัณฑนศิลป
รหัส 0446190
นางสาวมติมา ชูเจริญ
5. คณะอักษรศาสตร
นายธิติสรณ แสงอุไร
รหัส 0545104
6. คณะศึกษาศาสตร
นางสาวบุญศิริ บุญนาค
รหัส 0645048
7. คณะวิทยาศาสตร
นางสาวอลิษา กนกะรัตน
รหัส 0747282
8. คณะเภสัชศาสตร
นางสาวศิรินทิพย นวลอินทร
รหัส 0844140
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวพนัชกร ชัยณรงควิทย
รหัส 0946068

เกรดเฉลี่ยสะสม 3.80
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.79
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.78
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.72
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.91
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.20
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.83
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10. คณะดุริยางคศาสตร
นายนพัตธร เศียรอุน
รหัส
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาวกมลพรรณ เจือกโวน
รหัส
12. คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวธิติมา ลี้เลอเกียรติ
รหัส
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายอภิชาติ นิ่มเจริญ
รหัส
14. วิทยาลัยนานาชาติ
นายเอกพจน แยมละมาย
รหัส
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

1045012
1145003
1246024
1346080
9046029

มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชือ่ นักศึกษาผูสมควรไดรับพระราชทานทุนภูมิพล
ประจําปการศึกษา 2548 ตามที่เสนอ เพื่อเขารับพระราชทานทุนภูมิพลประจําปการศึกษา 2548 ในพิธพี ระราชทาน
ปริญญาบัตร วันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.14

สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามที่สภาคณาจารยไดสอบถามความคิดเห็นอาจารย ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับเรื่อง สถานภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคลากรและไดนําเสนอผลการสอบถามตอมหาวิทยาลัย
แลวนั้น บัดนี้ สภาคณาจารยไดนําเสนอสรุปผลการสอบถามโดยรวมอีกครั้งดังนี้
จากจํานวนขาราชการทั้งหมด 1,049 คน มีผูตอบแบบสอบถาม 547 คน คิดเปน 52.14%
โดยมีความตองการใหเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ออกนอกระบบ) 40 คน คิดเปน 7.31% ตองการ
เปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปนสวนราชการ 496 คน คิดเปน 90.68% ทั้งนี้ มีผูไมระบุความตองการ 11 คน
คิดเปน 2.01%
ในสวนของพนักงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยซึ่งมีอยู 424 คน มีผูตอบแบบสอบถามกลับมา
251 คน คิดเปน 59.20% โดยมีความตองการเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยเหมือนเดิม 84 คน คิดเปน
33.47% ตองการเปลี่ยนจากพนักงานไปเปนขาราชการ 163 คน คิดเปน 64.94% และมีผูไมระบุความตองการ
4 คน คิดเปน 1.59%
ทั้งนี้ มีผูเขียนเสนอความคิดเห็นที่เปนขาราชการทั้งสิ้น 136 คน คิดเปน 24.86% ของจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนขาราชการ 547 คน และมีพนักงานที่เขียนเสนอความคิดเห็นทั้งสิ้น 161 คน คิดเปน
64.14% ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนพนักงาน 251 คน
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ในการนี้สภาคณาจารยไดสรุปความแตกตางระหวาง 2 ทางเลือกดังนี้
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ออกนอกระบบ)
ขอดี คือ มีความเปนอิสระ คลองตัวในการบริหารจัดการของแตละมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ดาน
ซึ่งโดยหลักการแลวจะดีมากหากไดผูบริหารในทุกระดับที่มีความสามารถสูงในการบริหารจัดการ พรอมทั้งมี
คุณธรรมและธรรมาภิบาลและอยูบนแนวความคิดที่วาระบบนี้จะผลักดันใหมีการพัฒนาและคัดเลือกคนที่
มีคุณภาพในทุกระดับเองและมีการพัฒนาของตัวระบบเพื่อใหมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันได ผูบริหารและ
บุคลากรจะมีคาตอบแทนสูงกวาขาราชการและไดคาตอบแทนตามประสิทธิภาพของแตละบุคคล
ขอเสีย ที่คนสวนใหญซึ่งรวมไปถึงขอคิดเห็นที่ไดรับจากแบบสอบถามของสภาคณาจารย คือ
คาเลาเรียนจะตองสูงขึ้น โอกาสทางการศึกษาจะไมทัดเทียมกัน เปนปญหาตอผูมีรายไดนอย มหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการโดยมีเปาหมายเพือ่ ประโยชนทางธุรกิจและความคุม ทุนมากกวาอุดมการณในการพัฒนาคน นอกจากนั้น
ขอกังวลใจอีกประเด็นที่ไดรับจากแบบสอบถามคือ การถูกประเมินที่ไมเปนธรรม ขาดประสิทธิภาพและเปนตัว
บั่นทอนกําลังใจของผูทํางาน ประเด็นสุดทายคือ มหาวิทยาลัยจะสามารถบริหารและเลี้ยงตัวเองไดหรือไม โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยที่ไมมีทรัพยสินและรายไดอื่นมากนัก
มหาวิทยาลัยของรัฐ
ขอดี คือ รัฐใหความสนับสนุนดานการเงินแกมหาวิทยาลัย คาเลาเรียนต่ํา ทุกคนมีโอกาส
เทาเทียมกันทางการศึกษามากกวาระบบแรก บุคลากรมีความมั่นคงในการทํางาน มีสวัสดิการที่ดี
ข อ เสี ย คื อ ขาดอิ ส ระและความคล อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การ ต อ งขึ้ น อยู กั บ กฎและ
ระเบียบราชการ คาตอบแทนของบุคลากรต่ําและไมไดขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการทํางานของแตละบุคคลซึ่งสงผล
ใหมีประสิทธิภาพต่ํา ขาดการแขงขันที่จะพัฒนาตนเองของบุคลากรและของระบบ
จากขอคิดเห็นที่ไดรับจากบุคลากรสวนใหญคือ ตองการใหมหาวิทยาลัยเปนของรัฐ แตให
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการเสียใหมและหลายคนแสดงความคิดเห็นวา พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยฉบับป พ.ศ.2547 มีการปรับปรุงหลายประเด็นที่ใหความคลองตัวในการบริหารจัดการแก
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา การประเมินตนเอง คาตอบแทนประจํา
ตําแหนง 2 ทาง ทั้งทางบริหารและทางวิชาการ นาจะสงผลใหมหาวิทยาลัยของรัฐมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณา
มติ

ที่ประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.15

การจัดทําขอตกลงความรวมมือทางดานวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับกองบัญชาการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดกําหนดยุทธศาสตรหลักดานการศึกษา
ฝ ก อบรมและมาตรฐานในยุ ท ธศาสตร ย อ ยด า นหลั ก สู ต รและเนื้ อ หาวิ ช าเกี่ ย วกั บ “การเสริ ม สร า งเครื อ ข า ย
การเรียนรู บูรณาการเชื่อมโยงการปฏิบัติกับหนวยงาน องคกรวิชาชีพ สถาบันและชุมชนทางวิชาการตาง ๆ
ประสานและพัฒนาความชวยเหลือในการบริหารจัดการ สงเสริมการศึกษาฝกอบรมลักษณะตาง ๆ อยางใกลชิด
และให บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คม
ดังนั้น กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงใหโรงเรียนตํารวจในสังกัดซึ่งตั้งอยู
ภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ รวม 10 แหง แสวงหาความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในพืน้ ที่ใกลเคียงกับโรงเรียน
ตํารวจ ทั้งนี้ เพื่อสรางเครือขายแหงการเรียนรูและความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานทางดานการศึกษา
ทั้งสองแหง ใหมีการใชทรัพยากรทางการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรของสวนที่ตนมีความเชี่ยวชาญรวมกัน อาทิ
การสงผูเชี่ยวชาญเปนวิทยากรในหลักสูตร การแลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนเปนตน
รวมทั้งใหสถาบันการศึกษาไดใชวิธีการที่หลากหลายในการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรใหบรรลุเปาประสงคของการ
พัฒนาตามยุทธศาสตรของหนวยงานและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาของชาติ
เพื่อใหกระบวนการพัฒนาดานการศึกษาฝกอบรมบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพภายใต
ระบบการพึ่งพาและความรวมมือจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม
กองบัญชาการศึกษาจึงไดมอบหมายให พลตํารวจตรี กองเกียรติ อภัยวงศ รองผูบัญชาการ กองบัญชาการศึกษา
เปนผูแทนมาประสานรายละเอียดกับมหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
กองบัญชาการศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใน (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับกองบัญชาการศึกษา แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามใน (ราง) ขอตกลงดังกลาวตอไป
ปดประชุมเวลา 13.00 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม
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