รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 20/2548
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 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.
6.
7.
8.
9.
10.

อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
อ.สกุล บุณยทัต
รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
อ.ดร.สุวฒ
ั น ทาสุคนธ
อ.ปญญา วิจินธนสาร
อ.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย

11.
12.
13.
14.

รศ.สุรพล นาถะพินธุ
อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
ผศ.สุรีรัตน บุรณวัณณะ

15. ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
16. รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิตชิ ัย
17. ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี
18.
19.
20.
21.

อ.ธนาทร เจียรกุล
รศ.ดร.วิชัย กอประดิษฐสกุล
ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และรักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายสารสนเทศการศึกษา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
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22. อ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
23. รศ.วิโชค มุกดามณี
24. ผศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต
ผูไมมาประชุม
1. อ.เจริญ คัมภีรภาพ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร
ผศ.สาทิศ ชูแสง
ผศ.วาสิฏฐ อิม่ แสงจันทร
รศ.คณิต เขียววิชัย
ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
รศ.ดร.จิราวรรณ คงคลาย
ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
ผศ.ดร.ปาน พิมพา

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย

รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญา
ติดราชการ
และภูมิปญญาทองถิ่น
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
ไปราชการตางประเทศ
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
ติดราชการ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ติดราชการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ไปราชการตางประเทศ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ติดราชการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดราชการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ติดราชการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ไปราชการตางประเทศ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ติดราชการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ติดราชการ
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปดประชุมเวลา 11.30 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 19/2548
เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2548

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 19/2548 เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2548
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
หนาแรก ผูมาประชุม ลําดับที่ 10 รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ ใหตัดออก
ลําดับที่ 20 ใหปรับแกเปน รองคณบดีฝา ยวิชาการ
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ระเบียบวาระที่ 2
ระเบี ย บวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพือ่ ทราบ
โครงการ SU FESTIVAL

สรุปเรื่อง
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2548
เมื่อวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2548 ไดเห็นชอบใหสโมสรนักศึกษารวมกับกรรมการนักศึกษาทั้ง 13 คณะวิชาและ
วิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการ SU FESTIVAL ระหวางวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2548 ณ สวนสันติชัยปราการ
ถนนพระอาทิตย เพือ่ เปนการประชาสัมพันธอีกทั้งแนะแนวการศึกษาในคณะวิชาและวิทยาลัยนานาชาติใหบุคลากร
ภายนอกไดรูจักมากขึ้น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

ประเทศสิงคโปรจัดอันดับ มหาวิทยาลัยในไทย

สรุปเรื่อง
ประเทศสิงคโปรโดย Ministry of Education SINGAPORE จัดอันดับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย ประเภทรวมทุกดาน (Overall Multi-disciplinary) โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอยูในลําดับที่ 12
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหรองอธิการฝายวิชาการ หาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูจดั ลําดับ
และเกณฑในการตัดสินจัดลําดับมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2.3

งานเฝารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สรุปเรื่อง
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีกําหนดการเสด็จพระราชดําเนินเปนการสวนพระองคเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ในวันเสาร ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เพื่อรับฟงปญหา อุปสรรคและแนวทางการชวยเหลือในดานโครงการพัฒนา
แหลงน้ําหนองจิกใหสามารถรองรับน้ําใหไดมากที่สุด และมีการวางโครงการระยะยาวเพื่อที่จะผันน้ําจากแหลง
อื่น ๆ เขามาเพิ่มในพื้นที่ดังกลาวเพื่อประโยชนแกประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร
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บัดนี้ งานเฝารับเสด็จฯ ดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว จึงขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมือ
ทําใหงานสําเร็จลุลวงและประสบความสําเร็จดวยดี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.4

อธิการบดีไปราชการ ณ ประเทศเกาหลีใต เพื่อเขารวมประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ 2005 Asian University President Forum

สรุปเรื่อง
ประธานแจงวาตามที่ไดเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 2005 Asian University President
Forum เรื่อง “Worldwide Strengths and Development Strategies of Asian Universities Education
System” ตามคําเชิญของ Paichai University , Daejeon ประเทศเกาหลีใต นั้น ไดมีมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั้งจาก
ประเทศรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และอีกหลายประเทศตางใหความสนใจและเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น
ทิศทางในการจัดการศึกษาโดยเนนความรวมมือสรางเครือขายการศึกษาใหเชื่อมโยงกัน ซึ่งแนวคิดและความรู
ดังกลาวเปนทิศทางในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5

ขอเชิญเขารวมกิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ประธานแจงวาตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดงานวันสถาปนาขึ้นในวันพุธที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ. 2548 ซึ่งการจัดงานดังกลาวมีวัตถุประสงค เพื่อใหสังคมภายนอกไดรูจักมหาวิทยาลัยในมิติที่หลากหลาย
และเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยศิลปากรใหบุคคลภายนอกไดรูจักมากขึ้น จึงขอขอบคุณทุกฝายที่
รวมกันจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยและขอเชิญรวมกิจกรรมในวันดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.6

โครงการกองทุนกูยืมเงินเพื่อการอุดมศึกษา (ICL)

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา แจงวาตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูป
การเงินเพื่อการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2548 มีมติใหนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในระดับอุดมศึกษา สามารถกูยืมเงินจากกองทุนดังกลาวได โดยโครงการกองทุนฯ
นี้จะเริ่มในปการศึกษา 2549 ทั้งนี้รัฐบาลอนุมัติเงินสําหรับโครงการดังกลาวจํานวน 48,000 ลานบาท ในขณะนี้
มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหความสนใจเขารวมโครงการจํานวนมาก โดยกองทุนนี้
เปนการกูยืมเงินที่มีผลตอการจัดสรรงบประมาณในอนาคต ทั้งนี้ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จะเปนผูประชาสัมพันธโครงการดังกลาวใหทราบกันอีกครั้ง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.7

การทําสัญญาผูกพันของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร

สรุปเรื่อง
คณะรั ฐ มนตรีไ ดมี ม ติใ ห คงการทํา สั ญ ญาการเป นนั กศึ ก ษาเพื่อ ศึก ษาวิ ช าเภสั ช ศาสตร กั บ
นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ สําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร ตั้งแตป พ.ศ. 2542-2548 ให
เปนไปตามความสมัครใจในการทําสัญญา โดยใหทําสัญญาผูกพันฝายเดียว ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
รายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 1
ของผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม คณะโบราณคดี

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม สังกัดภาควิชา
มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการโดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549

6
บัดนี้ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม ไดรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการครั้งที่ 1 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันที่ 16
กันยายน 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1
แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการครั้งที่ 1 ของผูช ว ยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม คณะโบราณคดี
ระเบียบวาระที่ 4.2

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุน “อาจารยสุขใจ สถิรพันธ”

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะวิทยาศาสตร ไดรับบริจาคเงินจาก อาจารยสุขใจ สถิรพันธ ขาราชการบํานาญ
ซึ่งเคยรับราชการที่คณะวิทยาศาสตร เพื่อใหคณะวิทยาศาสตรจัดตั้งเปนกองทุนโดยมีวตั ถุประสงคเพื่อนําดอกผล
ไปจัดสรรเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย ทั้งนี้ไดบริจาค
เงินทุนตั้งตนกอนเปนจํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ในการนี้คณะวิทยาศาสตรมีความประสงค
จะนําเงินจํานวนนี้มาจัดตั้งเปนกองทุนตามวัตถุประสงคของผูบริจาค โดยใชชื่อกองทุน “อาจารยสุขใจ สถิรพันธ”
พรอมทั้งไดจดั สงรางระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุน “อาจารยสุขใจ สถิรพันธ”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
กองทุน “อาจารยสุขใจ สถิรพันธ” และใหปรับแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
บรรทัดแรก จาก ”ไดรับบริจาค” เปน “ไดรับบริจาคเงิน”
ขอ 6 ใหปรับแกจากคําวา “มูลคา” เปน “วงเงิน”

ระเบียบวาระที่ 4.3

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ฉบับป พ.ศ.2544

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา
ฉบับป พ.ศ.2544 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
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ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2544 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
ฉบับป พ.ศ.2545

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว ฉบับป พ.ศ.2545 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2548 เปนตนไป
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว ฉบับป พ.ศ.2545 โดยใหปรับแกไข ดังนี้
หนา 2 ขอ 5.2 จาก “เปนวิชาเลือกเสรี” เปน ”เพิ่มวิชาเลือกเสรี”
765 309 ภาษาจีนระดับกลาง ในคําอธิบายรายวิชา บรรทัดที่ 2 ใหปรับแกจาก “สียง” เปน “เสียง”
และเพิม่ คําวา “ตัว” หลังจํานวน 500 เปน 500 ตัว
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
มติ

ระเบียบวาระที่ 4.5

รายงานผลการไปปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 1
ของผูชวยศาสตราจารยวีรฉัตร วรรณดี

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได อ นุ ญ าตให ผู ช ว ยศาสตราจารย วี ร ฉั ต ร วรรณดี สั ง กั ด ภาควิ ช า
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการโดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549
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บัดนี้ ผูชวยศาสตราจารยวีรฉัตร วรรณดี ไดรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการครั้งที่ 1 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรครั้งที่ 17/2548 เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 1 แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของผูชวยศาสตราจารยวีรฉัตร วรรณดี คณะอักษรศาสตร
ระเบียบวาระที่ 4.6

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี
จํานวน 3 ฉบับ

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
และคณะกรรมการประจําวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร พ.ศ.2544 ขอ 5 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ และคณะกรรมการประจําวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซึ่งคณะกรรมการฯ
ดังกลาวไดหมดวาระการดํารงตําแหนงแลว และเนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมีพื้นที่ตั้งที่จังหวัดเพชรบุรีดวย
จึงสมควรปรับปรุงระเบียบเพื่อใหมีคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี โดยไดเสนอราง
ระเบียบที่เกี่ยวของจํานวน 3 ฉบับ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ
1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร
วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี พ.ศ. ....
2. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย พ.ศ. ....
3. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทขาราชการและพนักงาน ซึ่งมิใชคณาจารย พ.ศ. ....
มติ
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โดยมีมติใหแกไข (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทรและคณะกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี พ.ศ. .... ดังนี้
หนา 2 ขอ 5.2 “รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ” ใหปรับแก
เปน “รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี ทีอ่ ธิการบดีมอบหมาย จํานวนไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ”
ขอ 5.3 ใหปรับขอความ เปน “5.3 คณบดี ผูอาํ นวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอ ํานวยการศูนย และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ หรือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี แลวแตกรณี เปนกรรมการ”
ระเบียบวาระที่ 4.7

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2546
คณะเภสัชศาสตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.
2546 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ฉบับป พ.ศ. 2546 คณะเภสัชศาสตร แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.8

การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ฉบับป พ.ศ. 2545

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2545 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2548 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2545 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.9

การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพือ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1125/2543 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2543 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระ
การดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545
บั ด นี้ คณะกรรมการกองทุ น สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เพื่ อ
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดหมดวาระแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (ชุดใหม) โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ดังรายชื่อตอไปนี้
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
ที่ปรึกษา
2. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
3. คณบดีคณะโบราณคดี
กรรมการ
4. คณบดีคณะอักษรศาสตร
กรรมการ
5. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
7. หัวหนาฝายคลัง
เหรัญญิก
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.10

การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมกิจการหอศิลป
และการแตงตั้งคณะกรรมการประจําหอศิลป

สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการจัดระบบบริหารงานและการจัดใหมีคณะกรรมการ
ในหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2542 ขอ 6 และขอ 8 กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริม
กิจการหอศิลปและคณะกรรมการประจําหอศิลป ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมกิจการหอศิลป จะหมดวาระ
ในวันที่ 12 มกราคม 2549 และคณะกรรมการประจําหอศิลป จะหมดวาระในวันที่ 21 ตุลาคม 2548
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณา แลวมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมกิจการหอศิลป
1. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
2. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
3. นายภราเดช พยัฆวิเชียร
4. ศาสตราจารยเกียรติคุณประหยัด พงษดํา
5. นายบุญชัย เบญจรงคกุล
6. คุณหญิงชดชอย โสภณพนิช
7. นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร
8. นายฉายฉาน จักรวงศไทย
9. นายนิพนธ ขําวิไล
10. นางสาวระริน อุทกะพันธุ
11. ผูอาํ นวยการหอศิลป
12. รองผูอํานวยการหอศิลปฝายนิทรรศการศิลปะ
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป
2. คณะกรรมการประจําหอศิลป
1. ผูอํานวยการหอศิลป
2. รองผูอํานวยการหอศิลป
3. รองศาสตราจารยอิทธิพล ตั้งโฉลก
4. ผูช วยศาสตราจารยวิชัย สิทธิรัตน
5. ผูช วยศาสตราจารยวินัย ผูนําพล
6. อาจารยพิชติ ตั้งเจริญ
7. อาจารยนภดล วิรุฬหชาตะพันธ
8. นายไชยยันต เศรษฐไพศาล
9. เลขานุการหอศิลป
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามคําสั่งแตงตั้งตอไป

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ระเบียบวาระที่ 4.11

ขออนุมัตดิ ําเนินการโครงการวิทยาศาสตรการกีฬากับการพัฒนากีฬาชาติ
(โครงการ 5 ป)

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะศึกษาศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ซึ่งเปนโครงการ 5 ป (พ.ศ.2549 – 2553) เพื่อรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬาเขาศึกษาในโครงการ
ปละ 20 คน โดยยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษตลอดโครงการ
ที่ประชุมคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการวิทยาศาสตรการกีฬากับการพัฒนา
กีฬาชาติ (โครงการ 5 ป) โดยมีขอเสนอแนะใหทางคณะศึกษาศาสตรเตรียมทําแผนประชาสัมพันธโครงการดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 4.12

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตาง ๆ

สรุปเรื่อง
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาตางๆ
จํานวน 7 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับป พ.ศ.2524
2. สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ฉบับป พ.ศ.2528
3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ฉบับป พ.ศ.2529
4. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ฉบับป พ.ศ.2528
5. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ฉบับป พ.ศ.2547
6. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ ฉบับป พ.ศ.2546
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับป พ.ศ.2539
ซึ่งทั้ง 7 สาขาวิชาดังกลาว จะเริ่มใชตั้งแต ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2548 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาตางๆ จํานวน 7 สาขาวิชา ดังกลาวขางตน แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.13

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยโควตาพิเศษ

สรุปเรื่อง
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในคณะตางๆ ดวยโควตาพิเศษ
ประจําปการศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในการปรับคาตอบแทน
และคาใชจายอื่นๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยโควตาพิเศษ ตามราง
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คาตอบแทนและคาใชจายอื่นๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยโควตาพิเศษ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
คาตอบแทนและคาใชจายอื่นๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเศษ
โดยใหแกไข ดังนี้
หนา 2 ขอ 2.6.2 ใหกําหนดอัตราคาตอบแทนแกอนุกรรมการฝายจัดทําขอสอบ เปน คนละ
คาบละ 300 บาท
ขอ 2.7.2 ใหปรับอัตราคาตอบแทนแกอนุกรรมการ คนละ คาบละ 200 บาท เปน
300 บาท
ขอ 2.8.3 ใหเพิ่มตําแหนงผูชวยหัวหนาตึก ในคณะอนุกรรมการ ฝายสนามสอบ
โดยมอบหมายใหรองอธิการฝายวิชาการ พิจารณาอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสม
ขอ 2.8.5 ใหปรับขอความจาก “เจาหนาที่จัดสถานที่และรักษาความสะอาดใน
หองสอบ” เปน “เจาหนาที่อื่นๆ”
หนา 3 ขอ 2.11 คาตอบแทนการใชสถานที่เปนหนวยสอบแกมหาวิทยาลัย มอบหมายให
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง
ขอ 3.2.1 – 3.2.3 ใหปรับอัตราคาเครื่องดื่มและอาหารวางจากคนละไมเกิน 30 บาท
เปนคนละไมเกิน 20 บาท

14

ระเบียบวาระที่ 4.14

ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม
มหาบั ณ ฑิ ต ในลักษณะโครงการพิเศษ

สรุปเรื่อง
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ
ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 พิจารณาใหความเห็นชอบเปดสอนหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดลอมมหาบัณฑิตในลักษณะโครงการพิเศษ เพื่อเปดโอกาสใหผูที่สนใจเขาศึกษาโดยเฉพาะผูที่
กําลังปฏิบัติงานประจําอยูในหนวยงานตางๆ ใหมีทักษะ ความรอบรู ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการวางแผน
และผังเพื่อการพัฒนา จัดการชุมชน ทรัพยากร และสภาพแวดลอม โดยสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูทาง
วิชาการ การวิจัย และสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพชุมชนเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอมมหาบั ณ ฑิ ต ในลักษณะโครงการพิเศษ แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.15

การเสนอขอปรับปรุงโครงสรางแบงสวนราชการ โดยจัดตั้งศูนยเครือ่ งมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร เปนหนวยงานในกํากับ
คณะวิทยาศาสตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับโครงสรางแบงสวนราชการ โดยจัดตั้งศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร เปนหนวยงานในกํากับของคณะวิทยาศาสตร
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 17/2548 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548
(คณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 13/2548) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสรางแบงสวนราชการ โดย
จัดตั้งศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร เปนหนวยงานในกํากับของคณะวิทยาศาสตร
โดยใหคณะวิทยาศาสตรจัดทําระเบียบวาดวยการบริหารงานศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.16

โครงการสงเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีโครงการสงเสริมการวิจัยและการเสนอผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย ในการเสนอผลงานทางวิชาการตางประเทศนั้น
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2548 เพือ่ สนับสนุน
สงเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการตางประเทศ จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) จึงไดเสนอราง
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑการสงเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการตางประเทศ พ.ศ. 2548
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
หลักเกณฑการสงเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการตางประเทศ พ.ศ. 2548 โดยใหปรับปรุงแกไขรางประกาศ ดังนี้
หนาแรก หัวขอ เกณฑการเสนอขอทุน บรรทัดที่ 2 ใหตัดขอความ “ไมนอ ยกวา 2 เดือน “ ออก
ใหกําหนดใช (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑการสงเสริมการเสนอ
ผลงานทางวิชาการตางประเทศ พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใชสําหรับการเสนอผลงานทางวิชาการตั้งแต วันที่ 1
ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549
ปดประชุมเวลา 13.25 น.

(นางสาวกฤษธร เชื้อแกวจินดา)
ผูจดรายงานการประชุม
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