รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 4/2548
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ 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.ธนะ เลาหกัยกุล
11. ผศ.วาสิฏฐ อิม่ แสงจันทร
12. รศ.สุรพล นาถะพินธุ
13. ผศ.พงษศักดิ์ อารยางกูร
14. อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
15. รศ.คณิต เขียววิชัย
16. ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
17. รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
18. ผศ.ดร.ปาน พิมพา
19. อ.ธนาทร เจียรกุล
20. รศ.ดร.วิชยั กอประดิษฐสกุล
21. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
22. อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
23. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
24. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
และรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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25. ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา
26. รศ.วิโชค มุกดามณี
27. ผศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต

รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายสารสนเทศการศึกษา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย

ผูไมมาประชุม
1. รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
2. รศ.ดร.จิราวรรณ คงคลาย
3. อ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ

รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร

ติดราชการ
ไปตางประเทศ
ไปตางประเทศ

เปดประชุมเวลา 10.10 น.
เมื ่อ สมาชิก ครบเปน องคป ระชุม แลว ประธานกลา วเปด ประชุม และขอใหที ่ป ระชุม
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2548
เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ 2548

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ป ระชุม พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม คณบดีม หาวิท ยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ 2548
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการปชุมดังนี้
หนา 5 วาระที่ 4.2 บรรทัดที่ 4 ใหแกเปน “ดวยคณะวิทยาศาสตรขออนุมตั ิหลักสูตร.......”
หนา 7 ชื่อหัวเรื่องของวาระที่ 4.5 ใหปรับเปน “4.5 ขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การท อ งเที่ ย ว (หลั ก สู ต รใหม ) ฉบั บ ป พ.ศ.2548
และหลั ก สู ต รประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548”
หนา 8 ใหปรับลําดับเลขหนารายชื่อกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการและลูกจางประจํา (ใหม) โดยใหเรียงตามคณะวิชาที่เปดสอนและหนวยงานอื่น ๆ
ที่จัดตั้งตามลําดับกอนหลัง
หนา 11 รายชือ่ ผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ใหแกเปนดังนี้
“ผูชวยศาสตราจารยสุวิดา ธรรมมณีวงศ” ทุกแหง
หนา 12 ใหแกเปน “ศาสตราจารยสัญชัย สุวังบุตร”
หนา 13 ใหแกเปน “อาจารยบุตรี สุวรรณะบุณย” ทุกแหง
มติ
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หนา 14 ชื่อหัวเรื่องของวาระที่ 4.10 ใหปรับเปน “4.10 คณะดุริยางคศาสตรขอกําหนด
คาธรรมเนียมโครงการพิเศษ ภาคฤดูรอน”
หนา 15 บรรทัดที่ 4 ใหแกเปน “.........ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบดังกลาว.........”
หนา 15 วาระที่ 4.11 บรรทัดที่ 15 ใหแกเปน “3. รองศาสตราจารย ดร.สากล จริยวิทยานนท
อาจารยประจําคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”
บรรทัดที่ 18 ใหแกเปน “........ใหความเห็นชอบรายชื่อดังกลาว
ตามที่คณะวิทยาการจัดการไดเสนอ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป”
หนา 16 วาระที่ 5.1 บรรทัดที่ 6 ใหแกเปน “บริษัททองเที่ยว........”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
ผลการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2547

สรุปเรื่อง
ตามหนั ง สื อ สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ศธ.0201.4/6369 ลงวั น ที่ 23
ธันวาคม 2547 ขอความรวมมือใหสวนราชการพิจารณาคัดเลือกขาราชการและลูกจางประจําในสังกัด
เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติคุณเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2547 ซึ่งจะเขารับมอบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคํา) และหนังสือที่ระลึกในวันขาราชการพลเรือน ณ เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด
จั ง หวั ด นนทบุ รี โดยให ส ว นราชการแจ ง รายชื่ อ ผู ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กของแต ล ะส ว นราชการพร อ มแบบ
รายงานผลการคัดเลือก แบบประวัติและผลงานไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 15
กุมภาพันธ 2548
บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2547 ตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 140/2548 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548 ไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
ขาราชการและลูกจางประจําของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอเปนขาราชการดีเดนประจําป 2547 โดยมีขอมูล
และผลการประเมินของคณะวิชาและหนวยงานตนสังกัดตามเกณฑที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด มีผูผานการคัดเลือกซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติสมควรไดรับการยกยองแตละกลุมดังนี้
1. กลุมขาราชการ ระดับ 6 – 8 ไดแก
- นายประดิษฐ กาญจนอัครเดช สังกัดคณะมัณฑนศิลป
2. กลุมขาราชการ ระดับ 1 – 5 ไดแก
- นางสาวสุนีย ตรียินดี สังกัดสํานักหอสมุดกลาง
3. กลุมลูกจางประจํา ไดแก
- นายจํารัส จันทรวงศ สังกัดกองงานวิทยาเขต
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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มติ

ที่ประชุมรับ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

สรุปภาพรวมงานวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 – พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 ไดรับทราบ
เรื่อง สรุปภาพรวมงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 – พ.ศ.2548 ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
พรอมทั้งไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดังตอไปนี้
1. จัดทําภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยแสดงรายชื่อโครงการวิจัยทั้งหมดของ
ปงบประมาณ พ.ศ.2547 – 2548 พรอมแสดงแหลงที่มาของเงินงบประมาณ
2. ประมวลภาพรวมการวิจัยของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ.2547 วาเนนการวิจัยดานใด
และพิจารณาวางแผนทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคตวาควรจะเนนดานใด
3. ประมวลภาพรวมงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ในแตละภารกิจของ
มหาวิทยาลัยวาสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยหรือไม นั้น
ในการนี้ ก องแผนงานได จั ด ทํา รายงานสรุ ป ภาพรวมงานวิ จั ย ตามนั ย มติ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารสรุปภาพรวมภารกิจดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 –
พ.ศ.2548
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป

ระเบียบวาระที่ 2.3

ผลการประชุม ทปอ. เกี่ยวกับระบบกลางการรับเขาเรียนในมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ดวย ศาสตราจารย ดร.อุทุมพร จามรมาน ประธาน Admissions and Assessments Forum
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดมีหนังสือลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2548 แจงวา
ที่ประชุม ทปอ. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2548 ไดสรุปองคประกอบและเกณฑเบื้องตนในระบบ
กลางการรับเขาเรียน (Central Admission System) ซึ่งไมเกี่ยวกับโครงการพิเศษ โควตา หรือรับตรงของ
แตละ มหาวิทยาลัย ดังนี้
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องคประกอบ
1. GPX 6 ภาคเรียน (มติทปอ.10 %)
2. GPA กลุมสาระการเรียนรู ใหคณะเลือก 3 – 5 กลุม จาก 8 กลุม
และเลือก % แตละกลุมไดรวมทั้งหมด 40 %
3. คะแนนสอบ 3 – 5 กลุมสาระการเรียนรู จัดสอบโดยสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ นักเรียน ม.6 ทุกคนตองสอบเดือนกุมภาพันธ
ใหคณะเลือก % (25 – 50 %)
4. คะแนนสอบไมเกิน 3 วิชา อาจเปนวิชาเฉพาะ และ/หรือวิชา
Advance (ภายใตกรอบของ ม.4 - 6) สถาบันทดสอบฯ จะสอบ
เดือนกุมภาพันธ ตอจากขอ 3 ใหกับนักเรียนบางคน คณะ/สาขา
เลือกวิชาและเลือก % รายวิชา รวม 0 – 25 %
รวม

%
10
40
25 – 50

0- 25

100

แตเนื่องจาก ทปอ. ไดกําหนดเวลา 1 เดือน สําหรับ Admissions and Assessments
Forum โดยจะรวบรวมคําตอบและเสนอผลให ทปอ. พิจารณาในการประชุมเดือนมีนาคม 2548 ตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยหากคณะวิชา/หนวยงานใดประสงคจะใหรายละเอียดขอมูล/ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการที่จะใชองคประกอบและเกณฑเบื้องตนในระบบกลางการรับเขาเรียน
(Central Admission System) ขอใหนําเสนอไปยังรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาแลวจะไดรวบรวม
นําเสนอ ทปอ. พิจารณาตอ ไป
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
โครงการการจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย ณ
นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สรุปเรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ 2548
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง โครงการการจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย ณ นครคุนหมิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน คณบดีคณะอักษรศาสตรไดเสนอวา คาใชจายของผูเขารวมงานที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) คัดเลือกจากบริษัททองเที่ยวที่ประมูลไดในราคา 35,000 บาท (สามหมื่นหาพันบาท
ถวน) สูงเกินไปซึ่งรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธแจงวา ในเรื่องคาใชจายยังไมเปนขอตกลงที่แนนอนจนกวา
จนกวาจะมีการประชุมของ สกอ.ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 และในการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2548 เมื่อวัน
อังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2548 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธแจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมของ สกอ.
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เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 ไดขอสรุปวา สกอ. ไดคัดเลือกบริษัท สกาเดียจากจํานวนผูเขารวมประมูล 3 ราย
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด ราคา 20,375 บาท (สองหมื่นสามรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) สําหรับคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ณ นครคุนหมิง ระหวางวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2548 ทั้งนี้ ราคาดังกลาวตัดคาวีซาสําหรับหนังสือ
เดินทางราชการและคณะทํางานที่เดินทางไปราชการดังกลาวจํานวน 10 ทานจะไมมีการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง
ในการเดินทางไปราชการเพื่อใหมีการใชงบประมาณอยางประหยัดและสอดคลองกับระเบียบกระทรวงการคลัง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
การแตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี (เพิ่มเติม)
สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะวิ ท ยาการจั ด การได ส ง รายชื่ อ ผู ป ระสานงานรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ เ ป ด สอน ณ
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (เพิ่มเติม)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในรายชื่อการแตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษา
ทั่วไปที่เปดสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนาม
ในคําสั่งแตงตั้งตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในรายชื่อการแตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษา
ทั่วไปที่เปดสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามใน
คําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2

การแตงตั้งทีป่ รึกษาดานภาษาอังกฤษในคณะกรรมการวิชาการ

สรุปเรื่อง
ดวยในการพิจารณาหลักสูตรที่ผานมาพบวา ความถูกตองของการใชภาษาอังกฤษในหลาย ๆ
หลั ก สู ต รยั ง มี ค วามคลาดเคลื่ อ นอยู เ ป น จํ า นวนมาก ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารพิ จ ารณาหลั ก สู ต รเป น ไปด ว ย
ความเรี ยบร อยและมี ประสิ ทธิ ภาพ ฝ ายวิ ชาการจึ งเสนอขอแต งตั้ งอาจารย ลิ นดา สุ ขรั ตน เป นที่ ป รึ กษา
ด า นภาษาอั งกฤษในคณะกรรมการวิ ช าการเพื่ อ ทํ า หน า ที่ ให คํ า ปรึ ก ษาและตรวจสอบความถู ก ต อ งในการ
เขี ยนคํ าอธิ บายรายวิ ชาภาษาอั งกฤษทุ กหลั กสู ตรที่ เสนอมหาวิ ทยาลั ยพิ จารณา โดยเบิ กจ ายค าตอบแทน
ในอัตราหลักสูตรละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) จากเงินงบประมาณของคณะวิชาเจาของหลักสูตร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง อาจารยลินดา สุขรัตน เปนที่
ปรึกษาดานภาษาอังกฤษในคณะกรรมการวิชาการ โดยเบิกจายคาตอบแทนในอัตราหลักสูตรละ 500 บาท
(หารอยบาทถวน) จากเงินงบประมาณของคณะวิชาเจาของหลักสูตร
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง อาจารยลินดา สุขรัตน เปนที่ปรึกษาดานภาษาอังกฤษ
ในคณะกรรมการวิ ช าการ แล ว ให นํ า เสนออธิ ก ารบดี ล งนามในคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ต อ ไป และหากคณะวิ ช าใด
ประสงคจะเสนอชื่อที่ปรึกษาดานภาษาอังกฤษในคณะกรรมการวิชาการ (เพิ่มเติม) ขอใหนําเสนอไปยัง
รองอธิการบดีฝายวิชาการเพื่อจะไดรวบรวมแลวนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
2. สํ า หรั บ การเบิ ก จ า ยค า ตอบแทนให กั บที่ ป รึ ก ษาด า นภาษาอั ง กฤษในคณะกรรมการ
วิชาการ นั้น ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวาควรจะจายคาตอบแทนในอัตราหลักสูตรละไมต่ํากวา 1,000 บาท
(หนึ่ ง พั น บาทถ ว น) ส ว นจะเป น อั ต ราเท า ใดนั้ น ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให ร องอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการเป น ผู
พิจารณา แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป ทั้งนี้ ใหเบิกจายจากเงินงบประมาณในสวนของ
กองบริการการศึกษาแทน
มติ

ระเบียบวาระที่ 4.3

วันอนุมัติการสําเร็จการศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรเห็ นชอบให วั นสุ ดท ายของการสอบปลายภาค เป นวั นสํ าเร็ จ
การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น
ในการนี้คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอหารือวันอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร โดยขอใหอนุมัติใหนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรสําเร็จการศึกษาตามวันที่คณะกรรมการ
ประจําคณะเภสัชศาสตรอนุมัติ เหตุผลเนื่องจากคณะเภสัชศาสตรมีการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
พ.ศ.2546 ซึ่ งตามหลั กสู ตรในภาคการศึ กษาสุ ดท ายนั กศึ กษาคณะเภสั ชศาสตร ชั้ นป ที่ 5 มี การลงทะเบี ยน
เรียนรายวิชา 550 352 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 3 เพียงรายวิชาเดียว และคณะเภสัชศาสตรสามารถดําเนินการ
ประเมินผลรายวิชาเสร็จสิ้นเร็วและเพื่อใหนักศึกษาสามารถออกไปหางานทําไดเร็วขึ้นซึ่งจะเอื้อตอการแขงขัน
ในตลาดแรงงานซึ่งมีการแขงขันกันสูง ประกอบกับตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2548 ได มี ข อ ความระบุ ไ ว ตอนท า ยว า “สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาของคณะ
เภสัชศาสตร เฉพาะวันเปดภาคเรียนและวันสอบประจําภาคใหเปนไปตามประกาศของคณะเภสัชศาสตร”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จารณาวั นอนุ มั ติ การสํ าเร็ จการศึ กษาของนั กศึ กษาคณะเภสั ชศาสตร
โดยขอใหอนุมัติใหนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรสําเร็จการศึกษาตามวันที่คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร
อนุมัติ

8

มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหวันอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตรเปนไปตามวันที่คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตรอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 4.4

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2546
ในสาขาวิชาการแสดงดนตรี สาขาวิชาดนตรีแจสและสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย

สรุปเรื่อง
ดวยคณะดุริยางคศาสตรประสงคขอแกไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2546
ในสาขาวิชาดังตอไปนี้
1. สาขาวิชาการแสดงดนตรี โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข ดังนี้
- แกไขรายวิชาบังคับกอน หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาบังคับรายวิชา 662 107 ออรเคสเตรชั่น
1 โดยขอเพิ่มวิชาบังคับกอนในรายวิชา 661 102 ทฤษฎีดนตรี 2
- เพิ่มเติมรายวิชาใหม คือ รายวิชา 660 108 คอมพิวเตอรสําหรับดนตรี และรายวิชา 662
229 บทประพันธสําหรับฮารพ
2. สาขาวิชาดนตรีแจส โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข ดังนี้
- เพิ่มเติมรายวิชาใหม คือ รายวิชา 660 108 คอมพิวเตอรสําหรับดนตรี รายวิชา 663 225
สํารวจรูปแบบการแสดง 1 รายวิชา 663 226 สํารวจรูปแบบการแสดง 2 รายวิชา 663 227 แจส เรปเพอรทัวร 1
และรายวิชา 663 228 แจส เรปเพอรทัวร 2
3. สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข ดังนี้
- เพิ่มเติมรายวิชาใหม คือ รายวิชา 660 108 คอมพิวเตอรสําหรับดนตรี รายวิชา 664 222
เครื่องเอก 5 รายวิชา 664 223 เครื่องเอก 6 รายวิชา 664 224 เครื่องเอก 7 และรายวิชา 664 225 เครื่องเอก 8
ทั้งนี้ จะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2546 ในสาขาวิชาการแสดงดนตรี สาขาวิชาดนตรีแจสและสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.5

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2545 ในสาขา
วิชาเอกสังคมศาสตรการพัฒนา วิชาโทรัฐศาสตร วิชาโทเศรษฐศาสตร
วิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะอั ก ษรศาสตร ป ระสงค ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขหลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต ฉบั บ ป
พ.ศ.2545 ในสาขาวิชาเอกสังคมศาสตรการพัฒนา วิชาโทรัฐศาสตร วิชาโทเศรษฐศาสตร วิชาโทสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป โดยมีสาระในการปรับปรุง
แกไข คือ
1. ขอเพิ่มสถานะของรายวิชา 435 237 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร จากเดิมที่เปนเพียง
รายวิชาบังคับของสาขาวิชาเอกสังคมศาสตรการพัฒนา นัน้ ขอเพิ่มเติมใหเปนรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรของ
คณะอักษรศาสตร
2. ขอเพิ่มสถานะของรายวิชา 435 238 การศึกษาวิจัยชุมชน จากเดิมที่เปนเพียงรายวิชา
บังคับของสาขาวิชาเอกสังคมศาสตรการพัฒนา นั้น ขอเพิ่มเติมใหเปนรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรของ
คณะอักษรศาสตรดวย โดยกําหนดใหมีวิชาบังคับกอน คือ รายวิชา 435 237 ระเบียบวิธวี ิจัยทางสังคมศาสตร
3. ขอเพิ่มสถานะของรายวิชา 435 263 กฎหมายกับโลกาภิวัตน จากเดิมที่เปนรายวิชาเลือก
ของสาขาวิชาเอกสังคมศาสตรการพัฒนา สาขาวิชาโทรัฐศาสตรและสาขาวิชาโทเศรษฐศาสตร นั้น ขอเพิ่มเติม
ใหเปนรายวิชาเลือกของสาขาวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดวย
4. ขอเพิ่มสถานะของรายวิชา 435 287 ภูมิปญญาตะวันออกกับการพัฒนา จากเดิมที่เปน
รายวิชาเลือกของสาขาวิชาเอกสังคมศาสตรการพัฒนาและสาขาวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นั้น
ขอเพิ่มเติมใหเปนรายวิชาเลือกของสาขาวิชาโทรัฐศาสตรและสาขาวิชาโทเศรษฐศาสตร ดวย
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มีม ติใ หค วามเห็น ชอบในการปรับ ปรุง แกไ ขหลัก สูต รอัก ษรศาสตรบัณ ฑิต ฉบับ ป พ.ศ.2545 ในสาขาวิช าเอกสัง คมศาสตรก ารพัฒ นา วิช าโทรัฐ ศาสตร วิช าโท
เศรษฐศาสตร วิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.6

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (หลักสูตรใหม)
ฉบับป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ประยุกต (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548
เปนตนไป
ที่ ประชุ ม คณะกรรมการวิ ชาการในการประชุ มเมื่ อวั น ที่ 3 กุ ม ภาพั นธ 2548 ได พิ จ ารณา
ใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.7

คณะศึกษาศาสตรประสงคเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (ตอเนือ่ ง)
หลักสูตรใหม ฉบับป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคเปดหลักสูตรจํานวน 2 หลักสูตรดังตอไปนี้
1. หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร การกี ฬา (หลั กสู ตรใหม ) ฉบั บป
พ.ศ.2548
2. หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร การกี ฬา (ต อเนื่ อง) หลั กสู ตรใหม
ฉบับป พ.ศ.2548
ทั้งนี้ กําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป
ที่ ประชุ มคณะกรรมการวิ ชาการครั้ งที่ 1/2548 เมื่ อวั นที่ 6 มกราคม 2548 ได พิ จารณาให
ความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการเปดหลักสูตรจํานวน 2 หลักสูตรตามที่
เสนอ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.8

คณะศึกษาศาสตรประสงคเปดหลักสูตรใหม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
ในสาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา
ชีววิทยาและสาขาวิชาฟสกิ ส ฉบับป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ด วยคณะศึ กษาศาสตร ประสงค เป ดหลั กสู ตรใหม ฉบั บป พ.ศ.2548 จํ านวน 5 หลั กสู ต ร
ดังตอไปนี้
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548
ทั้ งนี้ กํ าหนดเป ดสอนตั้ งแต ภาคการศึ กษาต น ป การศึ กษา 2548 เป นต นไป ซึ่ งที่ ประชุ ม
คณะกรรมการวิชาการในการประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการเปดหลักสูตรใหม ฉบับป พ.ศ.2548
จํ านวน 5 หลั กสู ตรตามที่ เสนอ แล วให นํ าเสนอคณะกรรมการกลั่ นกรองหลั กสู ตรพิ จารณาก อนนํ าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.9

(ราง) กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2548 วันศุกรที่ 27 – 28
พฤษภาคม 2548

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรกํ า หนดให มี ก ารปฐมนิ เทศนั กศึ ก ษาใหม ป ก ารศึ ก ษา 2548
ในวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2548 นั้น กองกิจการนักศึกษาซึ่งเปนหนวยงานดําเนินการการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นั กศึ กษาใหม และประสานงานการจั ดกิ จกรรมต อนรั บนั กศึ กษาใหม ของสโมสรนั กศึ กษาได ประชุ มหารื อใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันอังคารที่ 1
กุมภาพันธ 2548 แลว เห็นวาการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมควรมีการปรับรูปแบบการดําเนินการ เพื่อให
เหมาะสมกั บสถานการณ ที่ เปลี่ ยนแปลงไปในป จจุ บั นทั้ งในด านจํ านวนนั กศึ กษาใหม และการจั ดการอื่ น ๆ
เนื่องจากการดําเนินการที่ผานมามีขอควรพิจารณา ดังนี้
1. จํานวนนักศึกษาใหมเพิ่มขึ้นจากเดิมจํานวนมาก (ปการศึกษา 2548 คาดวาจํานวนนักศึกษา
ใหมจะมีประมาณ 6,000 คน) ซึ่งเปนปญหาหลักที่มีผลกระทบตอการดําเนินการอื่น ๆ
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2. ไม มี ห องประชุ มใหญ ที่ จะสามารถบรรจุ นั กศึ กษาใหม ได ทั้ งหมด (ศู นย ศิ ลปวั ฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สามารถบรรจุนักศึกษาไดสูงสุด 2,000 คน)
3. การขนยายนักศึกษาจํานวนมากระหวางวิทยาเขตเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุและสิ้นเปลือง
คาใชจายสูง
4. ไมมีที่พักใหกับนักศึกษาจํานวนมากพักคางคืนเพื่อรวมทํากิจกรรมตอนรับนองใหมได
เนื่ องจากหอพั กนั กศึ กษามี นั กศึ กษาพั กอาศั ยอยู เต็ มหมดทุ กอาคารและป จจุ บั นห องเรี ยนก็ ใช ในการเรี ยน
การสอนทั้งหมด
5. การควบคุมดูแลนักศึกษาจํานวนมากทําไดยาก โดยเฉพาะนักศึกษารุนพี่ (รวมทั้งศิษยเกา
ที่จบไปแลว) ที่มารวมตอนรั บนักศึกษาใหม คณะทํางานสโมสรนักศึกษา อาจารยและเจ าหนาที่ ไม สามารถ
ควบคุมดูแลไดทั่วถึง
6. การจัดสวัสดิการอาหารและน้ําดื่มและสวัสดิการอื่น ๆ จะตองใชวัสดุอุปกรณจํานวนมาก
ซึ่งมีผลกระทบตอคาใชจายสูงมาก ความไมถูกสุขลักษณะของอาหารและน้ําดื่ม รวมทั้งอุบัติเหตุเล็ก ๆ นอย ๆ
จากการเขารวมกิจกรรมมีผลตอการดูแลปฐมพยาบาล ซึ่งในแตละปหองพยาบาลจะไมเพียงพอตอนักศึกษา
ที่เจ็บปวย
จากเหตุผลดังกลาวคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไดพิจารณา
แลว มีมติเห็นพองตองกันวา ควรจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการปฐมนิเทศและตอนรับนักศึกษาใหม
โดยเห็นควรใหจัดกิจกรรมแยกแตละวิทยาเขต
ตามรายละเอียด (ราง) กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2548 วันศุกรที่
27 -28 พฤษภาคม 2548
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใน (ราง) กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ปการศึกษา 2548 วันศุกรที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2548 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.10

คณะมัณฑนศิลปขอกําหนดอัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแตงกาย หลักสูตรตอเนื่อง (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2547

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมัณฑนศิลปไดเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาลงทะเบียน
และคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย
หลักสูตรตอเนื่อง (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2547 โดยจัดเก็บอัตราคาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมพิเศษ
ในลักษณะเหมาจายในอัตราภาคการศึกษาละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) เวนแตนักศึกษาที่ศึกษาเกิน 4
ภาคการศึกษาปกติและมีจํานวนหนวยกิตเหลือไมเกิน 10 หนวยกิต ใหชําระคาลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติ
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ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) และกําหนดอัตราคาลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน
ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)
อนึ่ ง เนื่ องจากหลั กสู ตรศิ ลปบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการออกแบบนิ เทศศิ ลป หลั กสู ตรต อเนื่ อ ง
(หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548
ในการนี้ คณะมัณฑนศิลป จึงประสงคจัดทําระเบียบมหาวิ ทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาลงทะเบี ยนและ
คาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษทั้งสองหลักสูตรในอัตราเดียวกัน
ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาลงทะเบียน
และคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ....
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
อัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.11

ผลการปฏิบัตติ ามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2548

สรุปเรื่อง
ดวยงานการประชุม ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2548
เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2548
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหคณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการติดตาม
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2548 แลวให
นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน/ความคืบหนาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.12

โครงการกอสรางหอพักหลังที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

ประธานขอถอนเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 4.13

การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549
(เบื้องตน)

สรุปเรื่อง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 เห็นชอบปฏิทินการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) แจงใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549
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(เบื้องตน) ภายในวันที่ 25กุมภาพันธ 2548 เพื่อรวบรวมสงสํานักงบประมาณและประมวลผลเปนกรอบ
วงเงินงบประมาณ พ.ศ.2549 ในภาพรวมทั้งประเทศและนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป นั้น
ในการนี้กองแผนงานจึงเห็นสมควรจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2549 (เบื้องตน) ซึ่งประกอบดวย
ก. วงเงินรายจายประจําขั้นต่ําที่จําเปนปงบประมาณ พ.ศ.2549 จํานวน 548.293 ลานบาท
ข. ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลางตามนโยบายตอเนื่องปงบประมาณ
พ.ศ.2549 – พ.ศ.2552
ค. วงเงินคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 (เบื้องตน) จํานวน
1,742.169 ลานบาท โดยประกอบดวย
1. งบบุคลากร
จํานวน 374.5 ลานบาท
2. งบดําเนินการ
จํานวน 243.3 ลานบาท
3. งบลงทุน
จํานวน 883.5 ลานบาท ประกอบดวย
3.1 คาครุภัณฑ จํานวน 494.3 ลานบาท ซึ่งตั้งตามที่คณะวิชา/หนวยงานเสนอ
โดยปรับลดตามราคามาตรฐานและความถูกตองของใบเสนอราคา ไดแก
- ครุภัณฑการศึกษา
302.2 ลานบาท
- ครุภัณฑประจําอาคาร
99.7 ลานบาท
- ครุภัณฑสารสนเทศ
39.3 ลานบาท
- ครุภัณฑสํานักงาน
30.8 ลานบาท
- ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
22.3 ลานบาท
3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 389.2 ลานบาท ไดแก
- สิ่งกอสรางผูกพันเดิม จํานวน 3 รายการ
เปนเงิน
135.3 ลานบาท
- สิ่งกอสรางผูกพันใหม จํานวน 4 รายการ
เปนเงิน
46.2 ลานบาท
- ปรับปรุงและสิ่งกอสราง 1 ป จํานวน 27 รายการ
เปนเงิน
207.7 ลานบาท
4. งบเงินอุดหนุน จํานวน 240.1 ลานบาท ไดแก
- คาใชจายบุคลากร (พนักงาน)
75.5 ลานบาท
- โครงการเตรียมกําลังคนดานสถาปตยกรรมไทย
5.2 ลานบาท
- โครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน
2.6 ลานบาท
- ทุนการศึกษา
1.4 ลานบาท
- โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรี (5 ป)
5.4 ลานบาท
- คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ร.ร.สาธิต)
1.2
ลานบาท
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- โครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร
3.2 ลานบาท
- ระบบการสอนทางไกลและผลิตสื่อฯ
5.0 ลานบาท
- คาใชจายในการนํานักศึกษาไปศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 0.2 ลานบาท
- คาใชจายในการฝกปฏิบัติงานเภสัชกรคูสัญญา
2.1 ลานบาท
- คาใชจายโครงการศึกษาตัวยาและสมุนไพรไทย
25.0 ลานบาท
- โครงการบริการวิชาการแกชุมชน (96 โครงการ)
35.9 ลานบาท
- โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (49 โครงการ)
25.9 ลานบาท
51.7 ลานบาท
- โครงการวิจัย (23 โครงการ)
5. งบรายจายอื่น 500,000 บาท ไดแก
- คาใชจายในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการวางแผน
0.5 ลานบาท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2549 (เบื้องตน) ตามขอ ก – ขอ ค
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในขอ ก – ขอ ค ตามที่เสนอ
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะศึกษาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประสงคขอปรับปรุงคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 หมวดเงินอุดหนุน (คาใชจายบุคลากร) เพื่อรองรับนักเรียนทุนฯ โดยจะขอ
สงรายละเอียดตาง ๆ ในภายหลังซึ่งที่ประชุมเห็นชอบใหกองแผนงานประสานงานกับคณะวิชาดังกลาวในเรื่อง
รายละเอี ยดต าง ๆ ในการขอปรั บปรุ งคํ าของบประมาณรายจ ายตามที่ เสนอและเห็ นชอบในส วนที่ เพิ่ มขึ้ น
ในการปรั บปรุ งคํ าของบประมาณรายจ ายดั งกล าว แล วให ดํ าเนิ นการรวบรวมนํ าเสนอสํ านั กงบประมาณ
พิจารณาตอไป
อนึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได ม อบหมายให คณะกรรมการจั ด ทํ าคํ า ของบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2549 พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ ใ นการจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป พ.ศ.2549
ในกรณีหากถูกตัด/ปรับลดบางรายการลงแตเนิ่น ๆ เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2549
เปนไปดวยความเรียบรอยและรวดเร็วยิ่งขึ้น
มติ

ระเบียบวาระที่ 4.14

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดก
ทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2545

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2545 ซึ่งจะเริ่มใชกับ
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นักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2547 เปนตนไป โดยมีสาระในการปรับปรุง
แกไขคือ
- เพิ่มเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา โดยระบุขอความเปนภาษาอังกฤษวา
“To be eligible to receive the degree, a candidate must have his/her dissertation
finding or proposals published or accepted for publication in an international journal of relevant fields”
หมายความวา “ผูที่จะสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาเอกตองมีผลงานวิจยั ยอซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธไดรับการตีพิมพหรือยอมรับเพื่อการตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ”
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2548 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.2545 แลวให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.15

การจัดทําหลักเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานของผูบ ริหาร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1693/2547 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 แตงตั้ง
คณะทํางานในการจัดทําหลักเกณฑการประเมินผูบริหาร เพื่อจัดทําหลักเกณฑการประเมินการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารระดับคณบดีขึ้นไป นั้น
ในการนี้คณะทํางานในการจัดทําหลักเกณฑการประเมินผูบริหารไดประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ
การจัดทําหลักเกณฑการประเมินผูบริหารแลว จึงขอเสนอหลักเกณฑการประเมินผูบริหารโดยสรุปไดดังนี้
1. วัตถุประสงคของการจัดทําหลักเกณฑการประเมินผูบริหาร
1.1 เพื่อใหมีหลักเกณฑสําหรับใชประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารที่ดํารง
ตําแหนงตั้งแตระดับคณบดีขึ้นไป
1.2 เพื่อนําผลของการประเมินมาใชในการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารงานของ
ผูบริหารและองคกร
2. ผูประเมิน
ผูที่จะทําการประเมินผูบริหาร คือ สภามหาวิทยาลัย เนื่องจากผูบริหารที่ถูกประเมินนี้ไดมา
โดยการสรรหาและแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
3. แหลงที่มาของขอมูลสําหรับใชในการประเมินเพื่อประกอบการพิจารณา คือ
3.1 ขอมูลจากการประเมินตนเองของผูบริหารประกอบดวย
(1) แผนการดําเนินงานในปที่ผานมา เชน ขอมูลของแผนงานที่ผานมา เปนตน
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(2) ผลงานที่สามารถปฏิบัติไดตามแผนงาน
(3) แผนงานที่ไมสามารถดําเนินการได พรอมเสนอปญหาและอุปสรรค
(4) แผนงานในอนาคต
3.2 ขอมูลจากแหลงอื่นที่ผูประเมินไดรับฟงมา หรืออาจมีการตั้งคณะทํางานเพื่อทํา
หนาที่หาขอมูลเกี่ยวกับผูบริหารและการดําเนินงานของผูบริหารทานนั้น
4. ระยะเวลาการประเมิน
เมื่อครบรอบระยะเวลาการดํารงตําแหนงทุกป
5. วิธีการประเมิน
5.1 ใหมีการประมวลขอมูลสําหรับใชในการประเมิน ตามขอ 3 ทุกรอบปของการ
ดํารงตําแหนง เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
5.2 โดยรายงานผลการดําเนินงานดวยวาจาตอสภามหาวิทยาลัยทุกรอบ 2 ป ของการ
ดํารงตําแหนง
5.3 ใหนําเสนอรายงานในวันที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดเปนระเบียบ
วาระหรือใชเวลากอนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
5.4 ผลของการประเมิน เมื่อผูป ระเมินไดรับทราบการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินแลว
สามารถให คํา แนะนํา รวมถึ ง การให ค วามช ว ยเหลื อ ผู บ ริ ห ารในการที่ จ ะแก ไ ขป ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ดําเนินงานของหนวยงานนั้น ๆ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบในหลั กการในหลั กเกณฑ การประเมิ นการ
ปฏิ บั ติงานของผู บริหารตามที่ เสนอในข อ 1 – ข อ 5 ทั้ งนี้ให ปรั บเพิ่ มเติ มข อความในข อ 3.2 (ใหม) โดยให
ระบุแหลงที่มาของขอมูลในขอ 3.2 ดวย เพื่อใหสอดคลองกับในขอ 3.1 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.16

บัณฑิตวิทยาลัยขอเปดหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงในสาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรและสาขาวิชาโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอเปดหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงจํานวน 3 หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร (หลักสูตรใหม)
ฉบับป พ.ศ.2548
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง)
ฉบับป พ.ศ.2548

18

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง)
ฉบับป พ.ศ.2548
ทั้งนี้ จะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในการประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2548 และเมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการเปดหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง
จํ านวน 3 หลั กสู ตรตามที่ เสนอ แล วให นํ าเสนอคณะกรรมการกลั่ นกรองหลั กสู ตรพิ จารณาก อนนํ าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
อนึ่ง ที่ประชุมไดตั้งขอสังเกตในหลักสูตรตามขอ 1 เกี่ยวกับอัตราที่จะตองหักใหมหาวิทยาลัย
ในอัต รา 10 % นั้น ขอใหต รวจสอบความถูก ตอ งอีก ครั้ง และในรายวิช า 304 706 สัม มนาโบราณคดี
รัตนโกสินทรภาษาอังกฤษควรจะใชคําวา Seminar in Rattanakosin Archaeology หรือไม
ระเบียบวาระที่ 4.17

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
(หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอเปดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทาง
เภสัชศาสตร (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 โดยจะเริ่มเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2545
เปนตนไป
ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2548 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกบางประเด็นและขณะนี้อยูในระหวางเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการเปดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.18

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
(หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคเปดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางสุขภาพ (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 โดยจะเริ่มเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2548 เปนตนไป
ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 7กุมภาพันธ 2548
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกบางประเด็นและขณะนี้อยูในระหวางเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการเปดหลักสูตรเภสัชศาสตร
บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาสารสนเทศศาสตร ทางสุ ขภาพ (หลั กสู ตรใหม ) ฉบั บป พ.ศ.2548 แล วให นํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.19

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
(หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอเปดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาล
ทางเภสัชกรรม (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 โดยจะเริ่มเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2548 เปนตนไป
ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2548 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกบางประเด็นและขณะนี้อยูในระหวาง
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการเปดหลักสูตรเภสัชศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ บ าลทางเภสั ช กรรม (หลั ก สู ต รใหม ) ฉบั บ ป พ.ศ.2548 แล ว ให นํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2548 วาระเรื่อง
วิ สั ยทั ศน และนโยบายการพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรของอธิ การบดี โดยที่ ประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยมี
ขอสังเกต ใหอธิการบดีนําไปหารือในที่ประชุมคณบดีเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งควรเนนเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย โดยอาจมีการเสนอเรื่องจากมหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
หรือพิจารณาความถี่ของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจัดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนละครั้ง
เพื่อพิจารณาเรื่องธุรการและวิชาการสลับกับการพิจารณาเรื่องนโยบาย นั้น
ในการนี้อธิการบดีไดนําเรื่องดังกลาวเขาหารือกับที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันอังคาร
ที่ 22 กุมภาพันธ 2548 แลวมีมติดังนี้
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 2 ครั้ง ซึ่งจากเดิม
ประชุมปละ 6 ครั้ง เปนประชุมปละ 8 ครั้ง โดยสวนที่เพิ่มขึ้น 2 ครั้งจะจัดในชวงปดภาคการศึกษาในแตละภาค
โดยจะเนนในเรื่องนโยบายมหาวิทยาลัยเปนหลักสําหรับ วัน – เวลา และสถานที่การประชุมนั้นจะกําหนดขึ้น
ในภายหลัง แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบเปนการเบื้องตนในการประชุมครั้งตอไป
ปดประชุมเวลา 13.15 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม
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