รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 7/2548
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2548
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
--------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร
2. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
3. อ.เจริญ คัมภีรภาพ
4. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
5. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
6. รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร
7. อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
8. ผศ.สาทิศ ชูแสง
9. รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ผศ.วาสิฏฐ อิม่ แสงจันทร
รศ.สุรพล นาถะพินธุ
อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
รศ.คณิต เขียววิชัย
ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
ผศ.ดร.ปาน พิมพา
อ.ธนาทร เจียรกุล
รศ.ดร.วิชยั กอประดิษฐสกุล
ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
รศ.ดร.จิราวรรณ คงคลาย
ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
อ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
อ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาทองถิ่น
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
และรักษาราชการแทนคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
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27. รศ.วิโชค มุกดามณี
28. ผศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต

ผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย

ผูไมมาประชุม
1. อ.สกุล บุณยทัต
2. อ.ดร.สุวฒ
ั น ทาสุคนธ

รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร

ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 12.50 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 6/2548
เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2548

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ป ระชุม พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม คณบดีม หาวิท ยาลัย
ศิลปากรครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2548
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้
หนา 6 วาระที่ 4.4 บรรทัดที่ 15 ใหแกเปน
“....ของคาลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ จะตองมีนักศึกษาโครงการรับนักศึกษา
อักษรศาสตรเพิ่มพิเศษลงทะเบียนแตละรายวิชา ตั้งแต 10 คน ขึ้นไป .....”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
มติ

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความ
เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการเสนอหลั ก สู ต ร โดยให ก องบริ ก ารการศึ ก ษาเป น ผู จั ด ทํา คํา สั่ ง รายชื่ อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงานใหทราบวา ในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2548 กองบริการการศึกษาไดจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้
1. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ.2548
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2. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ทางเภสั ช ศาสตร สาขาวิ ช าสารสนเทศศาสตร ท างสุ ข ภาพและสาขาวิ ช าการบริ บ าลทางเภสั ช กรรม
(หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548
3. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548
4. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรการวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอมมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548
5. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548
6. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ยานพาหนะ (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 โครงการจัดตั้งคณะออกแบบยานพาหนะ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

ความคืบหนาในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2548 เห็นชอบกรอบ
วงเงินคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 (เบื้องตน) จํานวน 1,742.169 ลานบาท
และมหาวิทยาลัยไดเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงบประมาณแลวนั้น
บัดนี้ สํานักงบประมาณขอใหมหาวิทยาลัยปรับลดคําของบประมาณ หมวดคาครุภัณฑ
จากวงเงิ น คํา ขอ 494.307 ล า นบาท คงเหลื อ 200.00 ล า นบาท และสํา นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแจงใหมหาวิทยาลัยจัดเตรียมทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปที่
สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันที่ 3 พฤษภาคม
2548
ในการนี้กองแผนงานไดรายงานความคืบหนาในการดําเนินการดังนี้
1. การปรับลดคําของบประมาณหมวดคาครุภัณฑ
1.1 มหาวิทยาลัยไดรับแจงเปนการภายในจากเจาหนาที่สํานักงบประมาณให
พิจารณาปรับลดคําของบประมาณหมวดคาครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ.2549 จากจํานวน 494.307
ลานบาท คงเหลือวงเงินงบประมาณ 200.00 ลานบาท เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
คําขอของสํานักงบประมาณพิจารณาตอไป
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1.2 มหาวิทยาลัยมอบหมายคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2549 จั ด ทํา เกณฑ ก ารพิ จ ารณาเพื่ อ ปรั บ ลดคํา ของบประมาณหมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ซึ่ ง
คณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 จะไดดําเนินการและนําเสนอ
ที่ประชุมคณบดีใหความเห็นชอบตอไป
2. การเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําป
2.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 มาตรา 13 กําหนดใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน โดยใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห ง ชาติ แ ละสํา นั ก งบประมาณร ว มกั น จั ด ทํา แผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น เพื่ อ เสนอคณะรั ฐ มนตรี
พิจารณาภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา
2.2 แผนการบริหารราชการแผนดินเปนแผน 4 ป ซึ่งประกอบดวย นโยบายของ
รัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1) การกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
2) ผูรับผิดชอบในแตละภารกิจ
3) ประมาณการรายไดและรายจาย (ทรัพยากร)
4) ระยะเวลาการดําเนินการ
5) การติดตามและการประเมินผล
2.3 สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548 – 2551) ที่
สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยประกอบดวย
สาระสําคัญดังนี้
1) นโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
2) เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
3) ประมาณการรายได รายจายและทรัพยากรอื่นที่ตองใช
ทั้งนี้ แผนการปฏิบัติราชการดังกลาวจะตองเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
กอนการเสนอของบประมาณรายจายประจําปและสวนราชการที่มิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด
หรือไมไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น
รวมทั้งเมื่อสิ้นปงบประมาณสวนราชการตองจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์จากแผนปฏิบัติราชการประจําป
เสนอตอคณะรัฐมนตรีดวย
3. ปฏิทินการดําเนินการ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งและส ว นราชการที่ ต อ งจั ด ทํา แผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
แผนปฏิบัติราชการประจําป 4 ป และแผนปฏิบัติราชการตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยมี
ปฏิทินการดําเนินการดังนี้
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ลําดับขั้นตอน
1

2

การดําเนินการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 4 หนวยงาน
จัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน
• เสนอนายกรัฐมนตรี
• เสนอคณะรัฐมนตรี
สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
4 ป (พ.ศ.2548 – 2551) และแผน
ปฏิบัติราชการประจําป

ระยะเวลาการดําเนินการ

12 เมษายน 2548
19 เมษายน 2548
20 เมษายน 2548 – 3 พฤษภาคม
2548

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
1. รับทราบการดําเนินการปรับลดคําของบประมาณหมวดคาครุภัณฑ
2. รับทราบการเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
โดยให ค ณะวิ ช า/หน ว ยงานเตรี ย มความพร อ มในการพิ จ ารณาจั ด ทํา แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปภายในหนวยงานและหากมีความคืบหนาในเรื่องดังกลาวกองแผนงานจะไดแจง
ใหทราบในโอกาสตอไป
มติ

ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบตามข อ 1 – ข อ 2 แล ว ให ดํา เนิ น การต อ ไป

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง)
ฉบับป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขออนุมัติเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ.2548 โดยกําหนดเปดสอน ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปน
ตนไป
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในการประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ.2548 แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2

ขอหารือแนวทางการพิจารณาปริญญาเกียรตินิยมของนักศึกษา
หลักสูตรตอเนื่อง

สรุปเรื่อง
ดวยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ตอเนื่อง จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรเปนรุนแรก ในปการศึกษา 2547 ดังนั้น กองบริการการศึกษา
จึงขอหารือแนวทางการพิจารณาปริญญาเกียรตินิยมของนักศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง ที่มีคุณสมบัติตามขอ
บังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2537 หมวด 5 ในขอ 62 ซึ่งได
ระบุวา นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
62.1 เกียรตินิยมอันดับ 1
62.1.1 สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ตามหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ และ
62.1.2 สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.60 และ
62.1.3 ไมเคยสอบไดระดับ F หรือ U และ
62.1.4 ไมเคยมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผูเคยประพฤติผิด
วินัยอยางรายแรงในระหวางที่ไดรับการศึกษา
62.2 เกียรตินิยมอันดับ 2
62.2.1 สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ตามหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ และ
62.2.2 สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.20 และ
62.2.3 ไมเคยสอบไดระดับ F หรือ U และ
62.2.4 ไมเคยมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผูเคยประพฤติผิดวินัย
อยางรายแรงในระหวางที่ไดรับการศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาวา นักศึกษาหลักสูตรตอเนื่องที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือที่
กําลังจะเปดใหม ซึ่งเปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ.2537 หมวด 3 ในขอ 62 จะมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยมหรือไม
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการดําเนินการสํารวจขอมูล
ในเรื่องดั งกลาวจากมหาวิ ทยาลัย/สถาบันการศึกษา อื่น ๆ (เพิ่มเติม) แลวเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
ในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3

คณะศึกษาศาสตรขออนุมัตกิ ําหนดตําแหนงที่สมควรไดรับเงินประจําตําแหนง

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2544 อนุมัติหลักการ
การจายเงินประจําตําแหนงผูบริหารที่เปนขาราชการซึ่งไมสามารถเบิกจาย เงินประจําตําแหนงผูบริหารจาก
งบประมาณแผนดินหรือเพื่อใชสมทบในการจายเงินประจําตําแหนงในสวนที่ขาดอยูดังตอไปนี้
1. ตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เทียบเทาคณะ
ในอัตราเดือนละไมเกิน 10,000 บาท
2. ตําแหนงผูชวยอธิการบดี รองคณบดี หรือ
หัวหนาภาควิชา
ในอัตราเดือนละไมเกิน
5,600 บาท
3. ตําแหนงผูชวยคณบดี หรือ
รองหัวหนาภาควิชา
ในอัตราเดือนละไมเกิน
4,000 บาท
4. ตําแหนงเลขานุการคณะ หรือเลขานุการ
หนวยงานที่เทียบเทาคณะ
ในอัตราเดือนละไมเกิน
5,600 บาท
ทั้งนี้ เมือ่ หนวยงานเห็นสมควรกําหนดตําแหนงใดที่สมควรไดรับเงินประจําตําแหนงดังกลาว
ใหนําเสนออธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติตอไป นั้น
ในการนี้คณะศึกษาศาสตรพิจารณาแลวเห็นสมควรกําหนดใหตําแหนงผูชวยหัวหนาภาควิชา
ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราเดือนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) เนื่องจากผูชวยหัวหนาภาควิชาปฏิบัติ
งานอื่น ๆ เทียบเทารองหัวหนาภาควิชา ดังนั้นจึงสมควรกําหนดใหตําแหนงผูชวยหัวหนาภาควิชาไดรับเงิน
ประจําตําแหนงเชนเดียวกับรองหัวหนาภาควิชา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดใหตําแหนงผูชวยหัวหนาภาควิชาไดรับเงินประจํา
ตํา แหน ง เชนเดียวกับรองหัวหนาภาควิชาในอัตราเดือนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) โดยเบิกจายจากเงิน
รายไดคณะศึกษาศาสตร
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. การกําหนดตําแหนงผูชวยหัวหนาภาควิชาและไดรับเงินประจําตําแหนงใหอยูในดุลยพินิจ

ของคณะวิชา
2. เห็นชอบในหลักการกําหนดใหตําแหนงผูชวยหัวหนาภาควิชาของคณะศึกษาศาสตรไดรับ
เงินประจําตําแหนงเชนเดียวกับรองหัวหนาภาควิชากรณีที่เปนพนักงาน อัตราเดือนละไมเกิน 4,000 บาท
(สี่พันบาทถวน) โดยเบิกจายจากเงินรายไดคณะศึกษาศาสตร”
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ระเบียบวาระที่ 4.4

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนสวนลดจากเบีย้ ประกันภัย
อุบัติเหตุสวนบุคคลในสวนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับมอบเงินสวนลดจากเบี้ยประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลใน
ส ว นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารเบิ ก จ า ยเงิ น ส ว นลดดั ง กล า วเป น ไปด ว ยความ
เรียบรอยและเปนประโยชนแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนสวนลดจากเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลในสวนของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ใหที่ประชุมพิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใ หค วามเห็น ชอบ (รา ง) ระเบีย บมหาวิท ยาลัย ศิล ปากร
วา ดว ยกองทุน สวนลดจากเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลในสวนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
.... แลวใหเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5

รายงานผลการไปปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 3
ของผูชวยศาสตราจารย จุไรรัตน ลักษณะศิริ คณะอักษรศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 242/2547 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2547 อนุมัติให
ผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเรียบเรียงหนังสือ
เรื่อง “อักษรยุคอารยธรรมโบราณ” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2547 ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2548 และที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2547 ใหความ
เห็นชอบการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 และใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อเรื่องเปน
“ตัวเขียนยุคอารยธรรมโบราณ” นั้น
บัดนี้ ผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ ไดสงรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการครั้งที่ 3 (ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2547 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548) ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2548 รับทราบรายงาน
ความกาวหนาในการลาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 3 แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการครั้งที่ 3 ของผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ คณะอักษรศาสตร แลวใหดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.6

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษารายงานการประเมินตนเอง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2546

สรุปเรื่อง
ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการประสานงานคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2546 (ระดับคณะวิชา) และ
ประจําปงบประมาณ 2547 (ระดับหนวยงาน) ในชวงระหวางเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2547 โดย
ดําเนินการแลวเสร็จทั้งสิ้น 26 หนวยงาน ประกอบดวยจํานวน 12 คณะวิชาและจํานวน 14 หนวยงาน นั้น
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาจึงไดรวบรวมรายงานการประเมินตนเองและขอมูลที่เกี่ยวของ
ในทุกคณะวิชา/หนวยงานเพื่อวิเคราะหและเรียบเรียงเปนรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2546
ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา
2546
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2546 ในฐานะคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในรายงานการประเมินตนเอง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2546 โดยหากคณะวิชา/หนวยงานใดประสงคจะเพิ่มเติมหรือ
ปรับแกไขในรายละเอียดขอมูลหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมขอใหนําเสนอรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
การศึกษาพิจารณา รวมทั้งใหตรวจสอบขอมูลแลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.7

การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์และผูสมควรไดรบั ตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ
วาระลับ
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ระเบียบวาระที่ 4.8

สภาคณาจารยเสนอผลการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเกี่ยวกับสถานภาพของมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามที่สภาคณาจารยไดรับอนุญาตใหสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทั้งอาจารย ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องสถานภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากร
และของบุคลากร นั้น บัดนี้ สภาคณาจารยไดดําเนินการเรียบรอยแลวจึงขอเสนอสรุปผลการสอบถามความ
คิดเห็นดังกลาว เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะไดนําขอมูลพื้นฐานดังกลาวประกอบการพิจารณาในการวางแผนการ
บริหารมหาวิทยาลัยตอไป โดยสรุปผลคือ
1. จากการสอบถามความคิดเห็นขาราชการทั้งหมดจํานวน 1,049 คน มีผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 547 คน คิดเปน 52.14% โดยมีผูประสงคเปนมหาวิทยาลัยในกํากับจํานวน
7.31% และเปนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลจํานวน 90.68%
2. จากการสอบถามความคิดเห็นของพนักงานทั้งหมดจํานวน 424 คน มีผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 251 คน คิดเปน 59.20% โดยมีผูประสงคเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน
33.47% และประสงคเปลี่ยนเปนขาราชการจํานวน 64.94%”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ รั บ ทราบสรุ ป ผลการสอบถามความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับสถานภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรและของบุคลากรซึ่งเปนขอมูลในเบื้องตน
แต ยั ง ขาดรายละเอี ย ดในเรื่ อ งของข อ เสนอแนะ/ข อ คิ ด เห็ น ในเรื่ อ งดั ง กล า ว (เพิ่ ม เติ ม ) จึ ง เห็ น ควรให
สภาคณาจารยสรุปผล (เพิ่มเติม) ใหทราบดวยแลวใหรายงานผลทั้งหมดเพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.9

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
(หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อเป ด สอนหลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 โดยมี
กําหนดการเปดการเรียนการสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 แตจะเริ่มดําเนินการรับนักศึกษา
ศึกษาในโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. และ ข. ในชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2548
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิ ทยาการและวิ ศวกรรมวั สดุ (หลั กสู ตรใหม ) ฉบั บป พ.ศ.2548 แล วให นํ าเสนอคณะกรรมการกลั่ นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.10

หลักสูตรการวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม (หลักสูตรใหม)
ฉบับป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอเปดสอนหลักสูตรการวางแผนพัฒนาชุมชนเมือง
และสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม (หลักสูตรใหม)
ฉบับป พ.ศ.2548 โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2548
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรการวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล อมมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการวางแผนพั ฒนาชุ มชนเมื องและสภาพแวดล อม (หลั กสู ตรใหม )
ฉบับป พ.ศ.2548 แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
ปดประชุมเวลา 14.45 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (วาระลับ)
ครั้งที่ 7/2548
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2548
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
--------------------------------ระเบียบวาระที่ 4.7

การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีบันทึกลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2548 เพื่อแจงใหคณะวิชา ศูนย สถาบัน
สํานักที่ประสงคจะเสนอขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิและเสนอชื่อผูสมควรได
รับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ โดยขอใหแจงชื่อพรอมประวัติใหมหาวิทยาลัยศิลปากรภายในวันที่ 25
มีนาคม 2548 นั้น
บัดนี้ มีคณะวิชาเสนอชือ่ ผูท รงคุณวุฒิเพื่อขอรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และเสนอชื่อผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณเพื่อพิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดดําเนินการพิจารณาการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญาดุษฎี
บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ต ามข อ 6 ของข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ว า ด ว ยการให ป ริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ พ.ศ.2532 แลวเห็นสมควรเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ดังนี้
1. นายชําเรือง วิเชียรเขตต
ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาประติมากรรม
2. ฯพณฯ พล.ร.ต.ม.ล.อัศนี ปราโมช
ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
สําหรับผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ ไดแก
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- ศ.ดร.กุสุมา รักษมณี
เปนผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเปนเรื่องลับตอไป

(รองศาสตราจารย.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร)
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูจดรายงานการประชุม

