
                  รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                       ครั้งที่  21/2548 
                             วันอังคารที่  25 ตุลาคม  2548 
         ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

             --------------------------------- 

 
ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.วิวัฒนชัย   อัตถากร  อธิการบด ี    ประธานที่ประชุม 

   2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

   3.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี  

   4.  รศ. ดร.วสิาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ    

5.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร รองอธิการบดีฝายบริหาร 

   6.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

   7.  อ.สกุล   บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา         

   8.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

   9.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม         

 10.  อ.ดร.สุวฒัน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร 

 11.  อ.ปญญา  วจิินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

 12.  อ.ณัฐวฒุ ิ ปรียวนิตย   รองคณบดีฝายวิชาการ 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 13.  อ.ดร.สมบัติ  มั่งมีสุขศิริ  รองคณบดีฝายบริหาร 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะโบราณคด ี

 14.  อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

 15.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร      

 16.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 17.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 18.  รศ.ดร.สินธ ุ ชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร                      

 19.  ผศ.ดร.พทิยา  หลิวเสรี   รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

      และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 20.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 21.  รศ.ดร.วิชยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 22.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 23.  ผศ. ดร. สมพิศ   ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ 
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  24.  รศ.ดร.จริาวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     

  25.  อ.ประเทือง  วิรุฬหเพชร  รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   

      รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

  26.  อ.ดร.สุพรรณี   ฉายะบตุร                ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     

  27.  ผศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

  28.  รศ.วิโชค   มุกดามณ ี  ผูอํานวยการหอศิลป  

  29.  ผศ.ดร.บญุศรี   จงเสรีจิตต  ประธานสภาคณาจารย 

    
ผูไมมาประชมุ 
  1.  อ.เจริญ  คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา ติดราชการ 

     และภูมิปญญาทองถิ่น    

  2.  ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ไปราชการตางประเทศ 

  3.  รศ.สุรพล  นาถะพินธ ุ   คณบดีคณะโบราณคดี   ไปราชการตางประเทศ 

  4.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ติดราชการ                    

  5.  ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  ติดราชการ 

 
เปดประชุมเวลา  10.30  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา 

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  20/2548 
   เมื่อวันอังคารที่  11  ตุลาคม  2548 

 
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่  20/2548  เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2548 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหแกไขรายงานการประชมุ  ดังนี้ 

  หนา 5 วาระที่ 2.7 บรรทัดที่ 4 ใหปรับเพิ่มตอจากวรรคแรกเปน  “.....สําหรับนักศึกษา               

คณะเภสัชศาสตรตั้งแตปการศึกษา 2542 - 2548 ใหเปนไปตามความสมคัรใจในการทําสัญญา  โดยใหทําสัญญา

ผูกพันฝายเดียว  ตั้งแตปการศึกษา 2549  เปนตนไป....” 

  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 

 



 3 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย              

ปการศึกษา 2547  ในรายวิชา  761  205  องคการและการจัดการ  สําหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ          

และการสื่อสาร  จํานวน 23 ราย   ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการ              

ในการประชมุครั้งที่ 14/2548  เมื่อวันที่  29  กนัยายน  2548  แลว 

  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.2  รายงานสรุปเบื้องตนภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปการศกึษา 2547 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยกองแผนงานไดจัดทํารายงานสรุปเบื้องตนภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2547 เพื่อใชเปนตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548  ผลการวิเคราะห  มีดังนี้ 

  เมื่อพิจารณาจากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จาํนวน  1,675 คน  พบวา 

เปนบัณฑิตที่มีงานทําจํานวน 973 คน (รอยละ 60.36) และตองการจะศึกษา/กําลังศึกษาตอ จํานวน 318 คน 

(รอยละ 19.73) ซึ่งคิดรวมเปน 1,291 คน หรือรอยละ 80.09 และเปนบณัฑิตที่ยังไมไดงานทํา จํานวน 321 คน 

(รอยละ 19.91) 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาในการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศิลปากรในครั้งตอไป ควรจะใหมีการเวียนแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตไปยังคณะ

วิชาตางๆ วาประสงคจะมีการเพิ่มเตมิ ปรับปรุงรูปแบบของแบบสอบถามหรอืไมกอนที่จะนาํมาใชเปนแบบสอบถาม

และเห็นควรใหมีการเพิ่มเติมในขอตอไปน้ี  

- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทํางานตรงกับวุฒิการศึกษาหรือไม 

- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีรายไดจากการทํางานตรงกับวุฒิการศึกษาหรือไม 
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- ในหนา 2 ตารางที่ 2 สภาพการทํางานของบัณฑิต ปการศึกษา 2547 ชองสาเหตุที่ยังไม

ทํางาน ในสวนของชองไมระบุ/ไมตอบแบบสอบสํารวจ ไมควรนับรวมเขาเปน ”รวมที่ยัง 

ไมไดทํางาน” เนื่องจากไมมีการตอบแบบสอบถามกลบัมา 

ทั้งนี้ ทางคณะวิชา/หนวยงานใดมีขอคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกขอใหนําเสนอ                      

รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยเพื่อพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟสกิส                 

ฉบับป พ.ศ.2536 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

ฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2536 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2548 เปนตนไป โดยมีสาระใน 

การปรับปรุงแกไข  คือ  เปดรายวิชาเลือกเพิ่มจํานวน 1 รายวิชา  คือ รายวิชา 514  517  โซลารเซลลแบบ            

ฟลมบาง 3(3-0-6) และเปลี่ยนรหัสรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาเลือกจํานวน 1 รายวิชา  คือ รายวชิา 514  517  

ทัศนศาสตรฟลมบาง  3(3-0-6)  เปนรายวิชา 514  524  ทัศนศาสตรฟลมบาง  3(3-0-6)  

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที ่ 8 กันยายน 2548 ไดพิจารณาให              

ความเห็นชอบแลว  

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาฟสิกส  ฉบับป พ.ศ.2536  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

  
ระเบียบวาระที่ 4.2  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2548  
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยงานการประชุมไดจัดทําสรุปผลการปฏิบัติตามมติที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที่ 

5/2548 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2548 เพื่อใหคณะวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการปฏิบัติตามมติ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

6/2548 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ตอไป 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา             

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหคณะวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการปฏิบัติ            

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  5/2548  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548  แลวใหนําเสนอรายงานผล                       

การปฏิบัติงาน/ความคืบหนาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังที่ 6/2548                  

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2548  

  อนึ่งที่ประชุมเห็นชอบใหปรับผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในลําดับที่ 10 เร่ือง 

โครงการผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิ่น  

(ใหม)  ตามที่ที่ประชุมเสนอแนะกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ              

ฉบับป  พ.ศ.2546 
 
สรุปเรื่อง  
  ดวยคณะโบราณคดีประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษา 

อังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2546 ซึ่งจะเริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2546 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2546  เปนตนไป  โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข  คือ 

1. เปดรายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาชั้นปที ่4 เพิ่มจาํนวน 1 รายวิชา  คอืรายวิชา  

340  437  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน  3(2-2-5) 

2. ปรับเปล่ียนรายวิชาในแผนการศึกษา 

3. เพิ่มเงื่อนไขของรายวิชา 340 101 ภาษาอังกฤษขั้นเตรียมพรอมสําหรับวชิาเอก 2 

ใหมีวชิาบังคับกอน  คอืรายวชิา  340 100  ภาษาอังกฤษขัน้เตรียมพรอมสําหรับ

วิชาเอก 1 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คร้ังที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงนําเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ฉบับป พ.ศ. 2546 แลวใหนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.4  การจัดทาํหลกัเกณฑการประเมินผูบริหาร 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2548 ได

พิจารณา(ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนงบริหาร

ระดับสูงและ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนง

หัวหนาภาควิชา โดยสภามหาวิทยาลัยไดมมีติ  ใหมหาวทิยาลัยนํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งสอง

ฉบับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

  1.  การประเมินหัวหนาภาควิชาใหที่ประชุมคณบดีพิจารณาวางหลักเกณฑและดําเนินการ

ประเมินหัวหนาภาควิชา 

2. การประเมินอธกิารบดี  คณบดี  ผูอํานวยการศูนย  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  

และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะใหเปนไปตามหลักเกณฑใน (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนงบริหาร  ขอ 5 และควรมีการ

กําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบของที่ประชมุคณบดีใหชัดเจน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อพจิารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหอธิการบดีและรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

การศึกษานําขอเสนอแนะของที่ประชุมในประเด็นขอ 3 ของ  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง   

หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนงบริหารระดับสูง  

  “ขอ 3 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ เรียกวา คณะกรรมการประมวลผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและประสบการณ จํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน 

กอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ถูกประเมินไมนอยกวา 180 วัน  

  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงคณบดี  หรือหัวหนางานที่เรียกชื่อ

อยางอื่นมีฐานะเทียบเทาคณะ  ใหที่ประชุมคณบดีพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง” 

เพื่อหารือในรายละเอียดกับนายกสภามหาวิทยาลัยในเรื่องดังกลาวอีกครั้ง 

 
ระเบียบวาระที่ 4.5  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการบริหารงานศูนยเครื่องมือ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2548 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตรไดเสนอขอปรับโครงสรางแบงสวนราชการ  โดยจัดตั้งศูนยเครื่องมือ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร  ขึ้นเปนหนวยงานหนึ่งในกํากับของคณะวิทยาศาสตร  นั้น   
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  คณะวิทยาศาสตรจึงเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการบริหารงานศูนย

เครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2548  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะวิทยาศาสตร ในการประชุมคร้ังที่ 18/2548 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548 และผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร คร้ังที่ 14/2548 แลว             
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วาดวยการบริหารงานศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2548 โดยให

ปรับขอความใน  หนา 2 ขอ 6.1  เปน  “.....และพัฒนาการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแก

คณะวิชาตางๆ” 

  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

  
ระเบียบวาระที่ 4.6  รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548   
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (Self  

Assessment  Report  :  SAR)  ตามคํารับรองการพัฒนาการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 

เพื่อนําเสนอไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2548 นั้น             

  บัดนี้  ฝายวางแผนและวิจัยไดสรุปผลการประเมินตนเองในแตละตัวชี้วัดตามที่ไดรับแจงจาก         

ผูกํากับตัวชี้วัดและคณะวิชา/หนวยงาน ดังนี้ 

1. น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนน  100 คะแนน  ประกอบดวย 

-  25 คะแนน  เปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงและแผน           

ยุทธศาสตรกลุมภารกิจ  โดยในขั้นนี้สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหมหาวิทยาลัยใสคาคะแนนที่ไดเทากับ 1 ไวกอน   

สวนคาคะแนนที่แทจริงจะเปนไปตามผลการประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร             

ของกระทรวงศึกษาธิการและ สกอ. ประกอบดวย 

 1)  10 คะแนน   เปนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ           

บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน 9 ตัวชี้วัด 

 2)  15 คะแนน   เปนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ           

บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 18 ตัวชี้วัด 

-  75 คะแนน  เปนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548  

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  จํานวนตัวชี้วัดทั้งส้ิน  21 ตัวชี้วัด  มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
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 1)  ผลการดําเนินงานระดับ 5    จํานวน  15  ตัวชี้วัด (รอยละ  71.43) 

 2)  ผลการดําเนินงานระดับ 2.6     จํานวน    1  ตัวชี้วัด (รอยละ    4.76) 

 3)  ผลการดําเนินงานระดับ 2    จํานวน    1  ตัวชี้วัด (รอยละ    4.76) 

 4)  ผลการดําเนินงานระดับ 1.35    จํานวน    1  ตัวชี้วัด (รอยละ    4.76) 

 5)  ยังไมสามารถประเมินได  (N.A.)   จํานวน     3  ตัวชี้วัด (รอยละ  14.29) 

ทั้งนี้  ตัวชี้วัดที่ยังไมสามารถประเมินได  (N.A.) จํานวน 3 ตัวชี้วัดซึ่งใหใสคาคะแนนเทากับ 1 

ไวกอน ประกอบดวย 

 1 )   ตั วชี้ วั ดที่  3 7   ระดับคุณภาพของการกํ ากั บดู แลของคณะกรรมการ                   

สภามหาวิทยาลัยเปนตัวชี้วัดที่ตองรอผลการประเมินเนื่องจากเปนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพโดยบริษัท TRIS  จะเปน          

ผูประเมินใหคะแนน  ซึ่งจะพิจารณาจากแบบสอบถามที่ใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน 

 2)  ตัวชี้วัดที่ 41  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวชี้วัดที่รอผล

การประเมิน  โดยบริษัท  TRIS  จะมอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนผูสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 3)  ตัวชี้วัดที่ 48 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา                 

ดานนักศึกษา  อาจารย  และหลักสูตร  เปนตัวชี้วัดที่รอผลการประเมินโดยใชขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

2.  ผลการประเมินตนเองตามที่ไดรับแจงจากผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและคณะวิชา/หนวยงาน    

ตามขอ 1  ปรากฎผลการประเมินตนเองคาคะแนนถวงน้ําหนักที่ไดเทากับ 3.1920 จากคะแนนเต็ม 5.00  (ทั้งนี้  

หากประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการเฉพาะในสวนของมหาวิทยาลัย และไมรวมตัวชี้วัดที่ยังไม

สามารถประเมินไดคาคะแนนถวงน้ําหนักที่ไดจะเทากับ  4.4250) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ  (ตาราง)  สรุปผลการประเมินตนเอง  (SAR)  ตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 

2548)  เพื่อจักไดรายงานผลการประเมินตนเองเสนอสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ตอไป  
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน  (ตาราง) สรุปผลการประเมิน

ตนเอง  (SAR)  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548  รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2547 

– 30 กันยายน 2548)  แลวใหนําเสนอสํานักงาน  ก.พ.ร. พิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ 5.1  สัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
  ประธานแจงวา  สืบเนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ 18  ตุลาคม 2548  อาจารยณรงคเดช  เดชคุม  

อาจารยประจาํคณะวิทยาการจัดการ ไดประสบอุบัติเหตุรถยนตจนถึงแกกรรม ขณะกาํลังเดินทางมาเพื่อที่จะ           

ลงนามในสัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร  

  ประธานจึงขอหารือในที่ประชุมวา ควรที่จะมอบอํานาจใหมีการทําสัญญาที่คณะ/หนวยงาน  

โดยใหเจาหนาที่บุคคลของแตละคณะวิชา ลงชื่อเปนพยานในสัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร

หรือไม หรือจะใชวิธีการเดิมคือใหเจาหนาที่จากงานวินัยและนิติการลงชื่อเปนพยานในสัญญาจางเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยศิลปากรตามเดิม 

  ที่ประชุมไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางกวางขวางแลวมีมติ เห็นชอบในหลักการเฉพาะ

กรณีการลงนามในสัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหพนักงานติดตอทําสัญญาจางกับเจาหนาที่ 

บุคคลหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายของคณะ/หนวยงานและใหเจาหนาที่บุคคลหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมาย

ดังกลาวเปนผูลงชื่อเปนพยานในสัญญา  แลวรวบรวมนําสงงานวินัยและนิติการดําเนินการตอไป 

  อนึ่ง ที่ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดี เพชรบุรี นําขอเสนอแนะของที่ประชุมในเรื่อง          

การปองกันอบุตัิเหตุในเสนทางที่  อาจารยณรงคเดช  เดชคุมประสบอุบัติเหตุรถยนต  วามหาวิทยาลัยควรทําเรื่อง

ถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการดังตอไปน้ี 

- ควรมีการปรับผิวจราจรถนนใหราบเรียบไมเปนคลื่น ขรุขระอยางปจจบุัน 

- เสนอแผงเหล็กกั้นกลางเกาะกลางถนนโดยเฉพาะบริเวณหัวโคงทางแยกหลักของ                 

ถนนชะอํา – ปราณบุรี 

- การที่มีตนไมใหญสูงอยูกลางเกาะถนน ทําใหการมองเห็นในขณะขับรถยนตไมดีเทาที่ควร 

 
ปดประชุมเวลา  11.45  น. 
  

 

 

 

        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ)                           

              ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

 



 10 

 
ระเบียบวาระที่  2.2  รายงานสรุปเบื้องตนภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปการศกึษา 2547 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยกองแผนงานไดจัดทํารายงานสรุปเบื้องตนภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2547 เพื่อใชเปนตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548  ผลการวิเคราะห มีดังนี้ 

  เมื่อพิจารณาจากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จาํนวน  1,675 คน  พบวา 

เปนบัณฑิตที่มีงานทําจํานวน 973 คน (รอยละ 60.36) และตองการจะศึกษา/กําลังศึกษาตอ จํานวน 318 คน 

(รอยละ 19.73) ซึ่งคิดรวมเปน 1,291 คน หรือรอยละ 80.09 และเปนบณัฑิตที่ยังไมไดงานทํา จํานวน 321 คน 

(รอยละ 19.91) 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาในการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศิลปากรในครั้งตอไป ควรจะใหมีการเวียนแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตไปยังคณะ

วิชาตางๆ วาประสงคจะมีการเพิ่มเตมิ ปรับปรุงรูปแบบของแบบสอบถามหรอืไมกอนที่จะนาํมาใชเปนแบบสอบถาม

และเห็นควรใหมีการเพิ่มเติมในขอตอไปน้ี  

- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทํางานตรงกับวุฒิการศึกษาหรือไม 

- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีรายไดจากการทํางานตรงกับวุฒิการศึกษาหรือไม 

- ในหนา 2 ตารางที่ 2 สภาพการทํางานของบัณฑิต ปการศึกษา 2547 ชองสาเหตุที่ยังไม

ทํางาน ในสวนของชองไมระบุ/ไมตอบแบบสอบสํารวจ ไมควรนับรวมเขาเปน ”รวมที่ยัง 

ไมไดทํางาน” เนื่องจากไมมีการตอบแบบสอบถามกลบัมา 

ทั้งนี้ ทางคณะวิชา/หนวยงานใดมีขอคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกขอใหนําเสนอ                      

รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยเพื่อพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.2  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2548  
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยงานการประชุมไดจัดทําสรุปผลการปฏิบัติตามมติที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที่ 

5/2548 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2548 เพื่อใหคณะวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการปฏิบัติตามมติ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

6/2548 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา             

  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหคณะวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการปฏิบัติ            

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  5/2548  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548  แลวใหนําเสนอรายงานผล                       

การปฏิบัติงาน/ความคืบหนาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังที่ 6/2548                  

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2548  

  อนึ่งที่ประชุมเห็นชอบใหปรับผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในลําดับที่ 10 เร่ือง 

โครงการผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิ่น  

(ใหม)  ตามที่ที่ประชุมเสนอแนะกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4  การจัดทาํหลกัเกณฑการประเมินผูบริหาร 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2548 ได

พิจารณา(ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนงบริหาร

ระดับสูงและ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนง

หัวหนาภาควิชา โดยสภามหาวิทยาลัยไดมมีติ  ใหมหาวทิยาลัยนํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งสอง

ฉบับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

  1.  การประเมินหัวหนาภาควิชาใหที่ประชุมคณบดีพิจารณาวางหลักเกณฑและดําเนินการ

ประเมินหัวหนาภาควิชา 

2. การประเมินอธกิารบดี  คณบดี  ผูอํานวยการศูนย  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  

และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะใหเปนไปตามหลักเกณฑใน (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนงบริหาร  ขอ 5 และควรมีการ

กําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบของที่ประชมุคณบดีใหชัดเจน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อพจิารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหอธิการบดีและรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

การศึกษานําขอเสนอแนะของที่ประชุมในประเด็นขอ 3 ของ  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง   

หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนงบริหารระดับสูง  

  “ขอ 3 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ เรียกวา คณะกรรมการประมวลผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและประสบการณ จํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน 

กอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ถูกประเมินไมนอยกวา 180 วัน  

  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงคณบดี  หรือหัวหนางานที่เรียกชื่อ

อยางอื่นมีฐานะเทียบเทาคณะ  ใหที่ประชุมคณบดีพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง” 

เพื่อหารือในรายละเอียดกับนายกสภามหาวิทยาลัยในเรื่องดังกลาวอีกครั้ง 
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ระเบียบวาระที่ 5.1  สัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
  ประธานแจงวา  สืบเนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ 18  ตุลาคม 2548  อาจารยณรงคเดช  เดชคุม  

อาจารยประจาํคณะวิทยาการจัดการ ไดประสบอุบัติเหตุรถยนตจนถึงแกกรรม ขณะกาํลังเดินทางมาเพื่อที่จะ           

ลงนามในสัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร  

  ประธานจึงขอหารือในที่ประชุมวา ควรที่จะมอบอํานาจใหมีการทําสัญญาที่คณะ/หนวยงาน  

โดยใหเจาหนาที่บุคคลของแตละคณะวิชา ลงชื่อเปนพยานในสัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร

หรือไม หรือจะใชวิธีการเดิมคือใหเจาหนาที่จากงานวินัยนิติการลงชื่อเปนพยานในสัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ศิลปากรตามเดิม 

  ที่ประชุมไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางกวางขวางแลวมีมติ เห็นชอบในหลักการเฉพาะ

กรณีการลงนามในสัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหพนักงานติดตอทําสัญญาจางกับเจาหนาที่ 

บุคคลหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายของคณะ/หนวยงานและใหเจาหนาที่บุคคลหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมาย

ดังกลาวเปนผูลงชื่อเปนพยานในสัญญา  แลวรวบรวมนําสงงานวินัยและนิติกรดําเนินการตอไป 

  อนึ่ง ที่ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดี เพชรบุรี นําขอเสนอแนะของที่ประชุมในเรื่อง          

การปองกันอบุตัิเหตุในเสนทางที่  อาจารยณรงคเดช  เดชคุมประสบอุบัติเหตุรถยนต  วามหาวิทยาลัยควรทําเรื่อง

ถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการดังตอไปน้ี 

- ควรมีการปรับผิวจราจรถนนใหราบเรียบไมเปนคลื่น ขรุขระอยางปจจบุัน 

- เสนอแผงเหล็กกั้นกลางเกาะกลางถนนโดยเฉพาะบริเวณหัวโคงทางแยกหลักของ                 

ถนนชะอํา – ปราณบุรี 

- การที่มีตนไมใหญสูงอยูกลางเกาะถนน ทําใหการมองเห็นในขณะขับรถยนตไมดีเทาที่ควร 
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