
                  รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                        ครั้งที่  25/2548 
                            วันอังคารที่  20 ธันวาคม  2548 
         ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

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

 
ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.วิวัฒนชัย   อัตถากร  อธิการบด ี    ประธานที่ประชุม 

   2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

   3.  อ. เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญาและภมูิปญญาทองถิ่น 

   4.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี  

   5.  รศ. ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ    

6.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร รองอธิการบดีฝายบริหาร 

   7.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

   8.  อ.สกุล   บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา         

   9.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

 10.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม         

 11.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร 

 12.  อ.อภิชัย   ภิรมยรักษ   รองคณบดีฝายวิชาการ  รักษาราชการแทน 

     คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

 13.  รศ. สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 14.  ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   

 15.  อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

 16.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร      

 17.  ผศ.สุรีรัตน  บุรณวัณณะ  รองคณบดีฝายบริหาร  รักษาราชการแทน 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 18.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 19.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร                      

 20.  ผศ.ดร.พทิยา  หลิวเสรี   รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

      และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 21.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 22.  รศ.ดร.วิชยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 23.  ผศ.ดร.วนัชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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 24.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 25.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ 

 26.  รศ.ดร.จิราวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     

 27.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   

 28.  อ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร      

 29.  อ.ดร.วัชนยี   เชาวดํารงค  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายบริหาร 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 30.  รศ.วิโชค   มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป  

 31.  ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  ประธานสภาคณาจารย 

    
ผูไมมาประชมุ   
  1.  อ.ปญญา   วจิินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ     ไปราชการตางประเทศ 

  2.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร    ติดราชการ 

  3.  อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ติดราชการ                    

                                  
เปดประชุมเวลา  10.45  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา 

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  24/2548 
   เมื่อวันอังคารที่  6 ธันวาคม  2548 

 
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่  24/2548  เมื่อวันอังคารที่  6 ธันวาคม 2548 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติรับรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2548 ดังนี้ 
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  1.  คณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา  763  293   

งานภาคสนาม  3 ของนักศึกษาจาํนวน 1 ราย  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจาํ

คณะวิทยาการจัดการในการประชุมครั้งที่ 17/2548 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548  

  2.  คณะดุริยางคศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชาตอไปน้ี 

   -  รายวิชา  660  105 The  Art  of  Listening 

   -  รายวิชา  662  107 Orchestration I 

   -  รายวิชา  661  123 Large  Ensemble I 

   -  รายวิชา  662  354 Jass  Ensemble V  

   -  รายวิชา  662  356 Jass  Ensemble V II 

ของนักศึกษาจํานวน 9 ราย  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตรในการ

ประชุมคร้ังที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  

  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2.2  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา  (ระดบับณัฑิตศึกษา) 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 ในรายวิชาดังตอไปน้ี 

  1.  รายวชิา 264 423 Urban  Design Studio III  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง  ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  2. รายวิชา 261 403  Integrated  Technology  for  Building  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑติวิทยาลัยครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 6 ธนัวาคม 

2548 ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชาดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
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มต ิ  ที่ประชมุรับทราบและมอบหมายใหคณะวชิากาํชบัอาจารยผูสอนใหระมัดระวงัในการใหคาระดับ

ผลการศึกษาของนักศึกษาใหรอบคอบดวย 

 
ระเบียบวาระที่  2.3  เอกสารขอมลูจากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย                   

ครั้งที่ 6/2548  

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให รองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัติวัตร  รองอธกิารบดี              

ฝายวิชาการ  เขารวมประชุมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  ครั้งที่ 6/2548  ณ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  นัน้ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดนําเสนอเอกสารและแจงสรุปรายละเอียดในเรื่องที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา   

(ที่สําคัญ)  ใหที่ประชุมเพือ่ทราบจํานวน 2 เร่ือง  คือ 

  1. (ราง) พระราชบัญญัติการเงินเพื่อการอุดมศึกษา พ.ศ. ....  โดยสํานักงานคณะกรรมการ          

การอุดมศึกษา 

  2. บทสรุป ลําดับ/ขั้นตอน  โครงการการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและ          

ในกํากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โดยระบบฐานขอมูล  Online  (Ranking  2005) 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ  

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบในขอ 1 และขอ 2  สําหรับในขอ 1 หากคณะวิชา/หนวยงานใดมีขอคิดเห็น/

มีขอเสนอแนะ (เพิม่เติม) ขอใหนําเสนอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะมายังมหาวิทยาลัยโดยดวน โดยใหสงมายังงาน

วินัยและนิติการเพื่อที่จะไดรวบรวมและประสานงานในเรื่องดังกลาวไปยังรองอธิการบดีฝายบริหาร รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา และคณบดีที่เกี่ยวของเพื่อพจิารณาในเบื้องตน (กอน) แลวให

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาตอไป 

  อนึ่ง ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง

เพื่อศึกษาวิเคราะหทิศทางการเงินของมหาวิทยาลัยในอนาคตเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูประบบการเงินเพื่อ 

การอุดมศึกษาซึ่งเชื่อมโยงกับกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต ประธานจะขอนัดประชุม

คณะกรรมการชุดนี้โดยดวน โดยประธานจะแจงรายละเอียดการประชุมใหทราบในภายหลังอยางชาภายใน

สัปดาหนี้  เพื่อจะไดสรุปในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและจะไดนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  2.4  ผลการปฏิบัตติามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่6/2548 

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยงานการประชุมไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2548          

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2548 เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม              
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สภามหาวิทยาลัย  แลวจักไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2549            

ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2549 ตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และหากคณะวิชา/หนวยงานใดที่ยังไมไดรายงานผลการปฏิบัติตามมติ         

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2548 ขอใหรายงานผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2548  

เพื่อจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2549 ในวันพุธที ่ 11 มกราคม 

2549 ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรือ่ง  คาตอบแทนและคาใชจายอื่นๆ            
   ในการสอบคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยตรง 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพไดเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  (ราง)  

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง คาตอบแทนและคาใชจายอื่นๆ  ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน   

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยตรง  โดยขอแกไขเฉพาะ ในขอ 3.1.5.2  และ

ขอ 3.1.9 เปนดังนี้ 

  -  “3.1.5.2  คาออกขอสอบและตรวจขอสอบแบบปรนัยที่ตรวจดวยเครื่องคอมพวิเตอรใหจาย 

ดังนี้ 

   -  คาตอบแทนการออกขอสอบวิชาละ 7,000 บาท 

   -  คาตอบแทนการตรวจขอสอบโดยคิดตามจาํนวนผูเขาสอบคนละ 2.50 บาท” 

  -   “3.1.9  คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในวันที่มีการสอบในอัตราดังนี้ 
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           อัตราคาตอบแทนตอคนตอคาบ  (บาท) 

หนาที่ที่ปฏิบัติ     วันที่จัดใหปฏิบัติงาน    

        จํานวน 1 คาบ 

   วันที่จัดใหปฏิบัติงาน 

        จํานวน 2 คาบ 

(1)  หัวหนาหนวยสอบ 

(2)   ผูชวยหัวหนาหนวยสอบ  หัวหนาตึก 

450 

350 

450 

345 

(3)   ผูชวยหัวหนาตึก  กรรมการคุมสอบ 

       กรรมการกลาง  กรรมการสํารอง 

       กรรมการควบคุมการจัดแบบสอบ 

       เจาหนาที่การเงิน 

       เจาหนาที่รับ – สงขอสอบ 

(4)   แบบ  หรือหุนคน 

(5)  พนักงานขับรถยนต 

(6)  เจาหนาที่ตํารวจ 

(7)  คนงาน  ยาม  และนักการภารโรง 

 

 

 

 

330 

450 

170 

500 

140 

 

 

 

 

300 

400 

165 

250 

120 

 

  ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่เร่ิมดําเนินงานรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน             

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยตรง ประจําปการศึกษา  2549 เปนตนไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง  คาตอบแทน

และคาใชจายอื่นๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2  คณะศึกษาศาสตรเสนอปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการในสวนของสํานักงาน
   เลขานุการ 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2544  

ไดแบงสวนราชการในคณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 

  1.  สํานักงานเลขานุการ 

  2.  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

  3.  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 

  4.  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 



 7 

  5.  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

  6.  ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

  7.  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

  8.  โรงเรียนสาธิต 

  ในการนี้คณะศึกษาศาสตรเสนอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการในสวนของสํานักงาน

เลขานุการ (ใหม)  เปน 7 งาน  คือ 

  1.  งานบริหารและการจัดการ 

  2.  งานแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา 

  3.  งานคลังและพัสดุ 

  4.  งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา 

  5.  งานพัฒนาประสบการณวิชาชีพ 

  6.  งานวิจัยและบริการวิชาการ 

  7.  งานสํานักงานโรงเรียนสาธิต 

  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  ครั้งที่ 12/2548 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548  ครั้งที่ 15/2548 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 ครั้งที่ 19/2548 เมื่อวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2548 และครั้งที่ 20/2548  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548  แลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการใน

สวนของสํานักงานเลขานุการตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ  แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหคณะศึกษาศาสตรกลับไปทบทวนในรายละเอียดของขอมูล

(ใหม)  โดยมอบหมายใหคณะศึกษาศาสตรเสนอรายละเอียดขอมูล/เหตุผลความจําเปน  รวมทั้งปริมาณงาน     

เพิ่มเติมตามที่ที่ประชุมเสนอแนะในการเสนอขอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการในสวนของสํานักงาน

เลขานุการ  (ใหม)  โดยที่ประชุมไดมอบหมายใหคณะศึกษาศาสตรประสานงานกับรองอธิการบดีฝายบริหาร           

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา          

เพื่อพิจารณาการปรับขอมูลเพิ่มเติมตามที่ที่ประชุมเสนอแนะกอน   แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณากอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3  แกไขประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  กําหนดอตัราคาธรรมเนยีมการศึกษา
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดใชประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแกนักศึกษาทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ  นั้น  เนื่องจากในภาคการศึกษาปลาย 
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ปการศึกษา 2548 และในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 จะมีสาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรปริญญา  

ดุษฎีบัณฑิตเพิ่มขึ้นจํานวน 2 สาขาวิชาคอื 

- สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยเปดสอนในภาคการศึกษาปลาย                       

ปการศึกษา 2548 

- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเปดสอนในภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2549 

บัณฑิตวิทยาลัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและที่ประชมุคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 จึงมีมติ

เห็นชอบใหแกไขประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง

ภาคปกติและโครงการพิเศษ   

ในการนี้งานวินัยและนิติการไดดําเนินการปรับแกไขประกาศดังกลาวแลวตามรายละเอียดใน

เอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ  (ราง) ประกาศจํานวน 2 ฉบับคือ  

  1.  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (ฉบับท่ี....) 

  2.  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (ฉบับท่ี....)   

  แลวจะไดนําเสนอ  (ราง)  ประกาศดังกลาวเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบ  (ราง)  ประกาศตามขอ 1 และขอ 2  แลวให

นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4  หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  (หลักสูตรใหม)   

 ฉบับป พ.ศ.2548 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

(หลักสูตรใหม)  พ.ศ.2548  โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549  เปนตนไป  ซึ่งที่ประชุม

คณะกรรมการวิชาการในการประชมุเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2548  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  (หลักสูตรใหม)  ฉบับป พ.ศ.2548 แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.5  โครงการขยายพื้นที่การเรยีนการสอน  วิทยาลัยนานาชาต ิ
 
สรุปเรื่อง 

วิทยาลัยนานาชาติไดเสนอขออนุมัติโครงการขยายพื้นที่การเรียนการสอนในเขตกรุงเทพมหานคร

เพิ่มเติมจากพื้นที่อาคารสาํนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน ทั้งในลักษณะเชาหรือซื้อ หรือเชาซื้อ ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ

ไดจัดทาํรายละเอียดขอมูลโครงการขยายพื้นที่การเรียนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ รวมท้ังบทสรุปผูบริหารและ

เอกสารประกอบการพิจารณาแลว 

  อนึ่ง  ในสวนประมาณการงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดรวมแผนดําเนินการสําหรับป พ.ศ.2550 - 2551      

ไวดวยและไดผานการพิจารณาของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยแลว  สําหรับการดําเนินการในปจจุบันได

ดําเนินการ  ใชจายตามแผนงบประมาณที่ไดเสนอไว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมไดอภิปรายอยางกวางขวาง โดยคํานึงถึงการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ

และใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการเปนหลักและเพื่อเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาในการที่วิทยาลัย

นานาชาติขาดแคลนพื้นที่การเรียนการสอนที่ประชุมพิจารณาแลว  จึงมีมติเห็นชอบในหลักการในโครงการขยาย

พื้นที่การเรียนการสอนตามที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอ ทั้งนี้  ใหวิทยาลัยนานาชาติเพิ่มขอมูลรายละเอียดตางๆ  

เชน  การจัดทํางบการเงิน  Cash  Flow  เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6  ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
   และการพัฒนามนุษยในลักษณะโครงการพิเศษ 

 

สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษครั้งที่ 

9/2548 วันที่ 25 ตุลาคม 2548 ใหความเห็นชอบในการขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยในลักษณะโครงการพิเศษ โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน  

ปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรปริญญาดุษฎี

บัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยในลักษณะโครงการพิเศษ  แลวใหนําเสนอ             

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  (หลักสูตรใหม)             
   พ.ศ.2549 

 

สรุปเรื่อง 
ดวยบณัฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจลุชีววทิยา (หลักสูตรใหม)  

พ.ศ.2549 โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก         

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548  แลว  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาจุลชีววิทยา  (หลักสูตรใหม)  พ.ศ.2549  แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา 

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.8  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากร วาดวยกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศ
   เพชรบุรีและงานวิจัย พ.ศ.2549 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2548 เห็นชอบใหจัดสรร

งบประมาณเงินรายไดโครงการพิเศษจากคณะวิชาที่ตั้งอยูวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในอัตรารอยละ 5 ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2549  ใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อจัดตั้งเปนกองทุนสําหรับพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

และงานวิจัย  นั้น 

เพื่อใหการบริหารจัดการกองทุนดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ผูชวยศาสตราจารย ดร.                

ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช  รองอธิการบดี  เพชรบุรี  จงึจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยกองทุนพัฒนาวิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย พ.ศ.2549  เสนอที่ประชุมพิจารณา 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการโดยใหปรับแกไข (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย พ.ศ.2549  ดังนี้   

  -  บรรทัดแรกของวรรคแรก  ใหปรับเปน “.....ใหจัดสรรงบประมาณเงินรายไดโครงการพิเศษ

จากคณะวิชาที่ตั้งอยูวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” 

  -  ขอ 4 ใหปรับเปน  “เงินกองทุนไดมาจากการจัดสรรเงินรายไดโครงการพิเศษของคณะวิชาที่

จัดการเรียนการสอนในลักษณะโครงการพิเศษ ณ  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ใหมหาวิทยาลัยตามอัตรา            

ที่ตกลงกันกับคณะวิชา” 
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  -  ขอ 7 ใหปรับเปน  “ขอ 8 ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติใชเงินกองทุนตามวัตถุประสงค โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย” 

  -  ใหเพิ่มขอความตอไปน้ีเปน  “ขอ 7  ใหมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีและงานวิจัย  ทําหนาที่พิจารณาการใชจายเงินกองทุนตามขอ 6 ประกอบดวย  

  7.1  อธิการบดี      เปนประธานกรรมการ 

  7.2  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย   เปนกรรมการ 

  7.3  รองอธิการบดี เพชรบุรี    เปนกรรมการ 

  7.4  คณบดีและหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ณ วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี เปนกรรมการ   

  7.5  หัวหนาสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เลขานุการ” 

  แลวใหนําเสนอ (ราง) ระเบียบใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.9  คาน้ําหนักมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน 
   การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดเสนอ

มาตรฐานตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะ

เปนการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน โดย สมศ.ไดกําหนดคาน้ําหนักในมาตรฐานที่ 1 – 4 รวม 70 คาน้ําหนัก และ

ขอใหมหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มน้ําหนักอีก 30 คาน้ําหนัก รวมมาตรฐานที่ 1 – 4  เปนคาน้ําหนักของมหาวิทยาลัยเปน 

100  คาน้ําหนัก นั้น 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อการพิจารณาคาน้าํหนักมาตรฐาน 

ในการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยจําแนกในแตละกลุมสาขา (ตามกําหนดของ สมศ.) จึงเสนอคาน้ําหนัก

มาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกโดยจําแนกในแตละกลุมสาขาเพื่อใหที่ประชุมคณบดีพิจารณา ตาม

รายละเอียดในเอกสารแนบทายรายงานการประชุม 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหปรับคาน้ําหนักมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกใน        

แตละกลุมสาขาตามที่ที่ประชุมเสนอแนะ  ซึ่งหากคณะวิชาใดประสงคจะปรับแกคาน้ําหนักมาตรฐานฯ (เพิ่มเติม) 

อีก ขอใหนําเสนอไปยังรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพิจารณา  แลวจะไดรวบรวมนําเสนอที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  
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ระเบียบวาระที่ 4.10  การจัดทาํหลกัเกณฑและวิธีการประเมินผูบริหาร 
 

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 

  ซึ่งที่ประชมุคณบดีครั้งที่ 21/2548  เมือ่วันอังคารที่ 25 ตุลาคม ไดพจิารณาแลว มีมติมอบหมาย

ใหอธิการบดีและรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษานาํขอเสนอแนะของที่ประชุมในประเด็นขอ 3 ของ  

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง   หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนงบริหารระดับสูง  

  “ขอ 3  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ   เรียกวา  คณะกรรมการประมวลผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและประสบการณ  จํานวนไมนอยกวา 3 คน  แตไมเกิน 5 คน  

กอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ถูกประเมินไมนอยกวา 180 วัน  

  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงคณบดี  หรือหัวหนาหนวยงานที่

เรียกชื่ออยางอื่นมีฐานะเทียบเทาคณะ  ใหที่ประชุมคณบดีพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการใหสภามหาวิทยาลัย

แตงตั้ง” เพื่อหารือในรายละเอียดกับนายกสภามหาวิทยาลยัในเรื่องดังกลาวอีกครั้ง นั้น 

  ในการนี้อธิการบดีและรองอธกิารบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดเขาหารือเรื่องดังกลาวกับ 

นายกสภามหาวิทยาลัยแลว  นายกสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นวาใหนําเสนอหารือในที่ประชมุคณบดีเพื่อเสนอ

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการประเมินผูบริหารและใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี้ 

  1.  ใหปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมิน

บุคคลผูดํารงตําแหนงบริหาร  โดยใหตัดวรรค 2 ของ ขอ 3 ออก และใหเติมขอความดังตอไปน้ี 

   “สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  ใหที่ประชุม           

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ” 
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   -  ในขอ 4  ใหปรับเปน “ขอ 4 ใหผูบริหารผูรับการประเมินทํารายงานการประเมิน

ตนเองเปนลายลักษณอักษร.....” 

  2.  ใหปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมิน

บุคคลผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา  โดยใหปรับ ขอ 2 เปน  “ขอ 2  ใหคณะกรรมการประมวลผลการ

ปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาทุกรอบ 2 ป .....” 

  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
ระเบียบวาระที่ 4.11  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ              
   และการสื่อสาร 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิตในสาขาวิชาดังตอไปนี ้

  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  ฉบับป พ.ศ.2546 

  2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  (ตอเนื่อง)  ฉบบัป พ.ศ.

       2546 

  3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาสารสนเทศเพื่อการออกแบบ  ฉบับป พ.ศ.2546 

  ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรจะเริ่มใชกบันักศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน  ปการศึกษา 2548 

เปนตนไป  โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขทั้ง 3 หลักสูตร  ดังนี้ 

  - การปรับปรุงโดยการเปลี่ยนรหัสรายวิชาหรือ/และชื่อวิชาและแกไขคําอธิบายรายวิชาใน 

รายวิชา 800  110  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  รายวชิา 800 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ  1  และรายวิชา  800  112  การโปรแกรมคอมพวิเตอรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

  -  การเพิ่มรายวิชาใหมในหมวดวิชาเลือกเสรีจํานวน 3 รายวิชาดังนี้ 

   -  รายวิชา  801  308  การประยุกตทฤษฎีทางการตลาดสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   -  รายวิชา  801  309  การปฏิบัติวิชาชีพทางการบัญชีสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   -  รายวิชา  801  310  การประยุกตทฤษฎีทางการเงินสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที ่ 19 พฤษภาคม 2548 ไดพจิารณาให

ความเห็นชอบแลว   

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

ในสาขาวิชาทั้ง 3 หลักสูตรตามที่เสนอ  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.12  การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบนัวิจัยและพฒันา (ชดุใหม) 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1631/2546 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2546 และที่ 66/2547 ลงวันที่ 

21 มกราคม 2547 แตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและพฒันา  โดยมีวาระกําหนดตําแหนง 2 ป  จนถึงวันที่ 

5 กุมภาพันธ 2549 และเพื่อใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการประจาํสถาบันวิจัยและพฒันา  (ชุดใหม) 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ี                 

เปนคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (ชุดใหม)  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 

  1.  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ประธานกรรมการ 

  2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคพิศิษฐ  ชาญนันทพิพัฒน กรรมการ 

  3.  รองศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  กรรมการ 

  4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี  ชูทรงเดช    กรรมการ 

  5.  รองศาสตราจารย สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ   กรรมการ 

  6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง โตรัตน   กรรมการ 

  7.  รองศาสตราจารย จรัญพัฒน  ภูวนันท   กรรมการ 

  8.  ผูชวยศาสตราจารย ชัยนันท  ชะอุมงาม   กรรมการ 

  9.  อาจารย ดร.วีรวัฒน  ปตทวีคงคา   กรรมการ 

            10.  อาจารย ดร.สุธา  ลีนะวัต    กรรมการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป   

 
ระเบียบวาระที่ 4.13  การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยแทนตําแหนงที่วาง 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภาคณาจารยไดมีบันทึกที่ ศธ 0520.210/341 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548 ขอให

มหาวิทยาลัยดาํเนินการเลอืกตั้งกรรมการสภาคณาจารยแทนผูที่จะพนจากตําแหนงตามวาระ นั้น  

  จากผลการเลือกตั้งปรากฏวา ไดจํานวนกรรมการสภาคณาจารยไมครบตามตําแหนงที่วางซึ่งใน

ปจจุบันมีตําแหนงวางจาํนวน 17 ตําแหนง  ดงันี้ 

  1.  ประเภทผูแทนทั่วไป  วาง  6  ตําแหนง  โดยแยกเปน 

   1.1   วาระถึง  9  กันยายน  2549   จํานวน  3  ตําแหนง 

   1.2   วาระถึง  9  กันยายน  2550  จํานวน  3  ตําแหนง 
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  2.  ประเภทผูแทนคณะ  วาง 11 ตําแหนง  คือ 

   2.1    ผูแทนคณะจิตรกรรมฯ      (วาระถึง  9  กนัยายน  2549) 

   2.2    ผูแทนคณะสถาปตยกรรมศาสตร (วาระถึง  9  กนัยายน  2550) 

   2.3    ผูแทนคณะโบราณคด ี  (วาระถึง  9  กนัยายน  2549) 

   2.4    ผูแทนคณะมัณฑนศิลป  (วาระถึง  9  กนัยายน  2550) 

   2.5    ผูแทนคณะอักษรศาสตร  (วาระถึง  9  กนัยายน  2549) 

   2.6    ผูแทนคณะอักษรศาสตร  (วาระถึง  9  กนัยายน  2550) 

   2.7    ผูแทนคณะศึกษาศาสตร  (วาระถึง  9  กนัยายน  2550) 

   2.8    ผูแทนคณะวิทยาศาสตร   (วาระถึง  9  กนัยายน  2549) 

   2.9    ผูแทนคณะวิทยาศาสตร  (วาระถึง  9  กนัยายน  2550) 

               2.10  ผูแทนคณะเภสัชศาสตร  (วาระถึง  9  กนัยายน  2549) 

               2.11  ผูแทนคณะเภสัชศาสตร  (วาระถึง  9  กนัยายน  2550) 

  ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ.2541 ขอ 6 วรรคสาม            

ใหถือวาจํานวนกรรมการที่ขาดอยูเปนตําแหนงที่วางโดยอนุโลมและใหดําเนินการเลือกตั้งทุกหกเดือน 

  ดังนั้น สภาคณาจารยจึงเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย

ประเภทผูแทนทั่วไป และโปรดแจงใหคณบดีทั้ง 8 คณะวิชา  เปนผูดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย

ประเภทผูแทนคณะ  ตามระเบียบวธิีการเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการ

ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย  ประเภทผูแทนทั่วไป แทนตําแหนงที่วาง 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในรายชื่อคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง           

และคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย  ประเภทผูแทนทั่วไป  แทนตําแหนงที่วาง                  

ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ 1248/2548  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2548  ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ                   

สภาคณาจารย  ประเภทผูแทนทั่วไป  แทนตําแหนงที่วาง 

  ทั้งนี้   ในสวนของคณะอักษรศาสตรในชุดคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งและตรวจนับ

คะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทนทั่วไป ลําดับท่ี 3 คณะอักษรศาสตร ขอแกไขจาก                

“3. นายธนัช  จันทรวงศ”  เปน  “นายรุงธรรม  เหลียววัฒนกิจ”     

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 

ปดประชุมเวลา  14.30  น. 

  
 

        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ)                           

              ผูจดรายงานการประชุม 
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