รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 10/2549
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2549
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
--------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร
2. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
3. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
4. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร
ผศ.สาทิศ ชูแสง
อ.สกุล บุณยทัต
รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
อ.ดร.สุวัฒน ทาสุคนธ
อ.อภิชัย ภิรมยรักษ

11. รศ.สุรพล นาถะพินธุ
12. อ.บัญชา ชุม เกษร
13. อ.นพดล ยุทธมนตรี
14.
15.
15.
17.

อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
รศ.คณิต เขียววิชัย
ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
อ.ฉัตรชัย เผาทองจีน

18.
19.
20.
21.

ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี
อ.ธนาทร เจียรกุล
รศ.ดร.วิชัย กอประดิษฐสกุล
อ.ชัยชาญ ถาวรเวช

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
และรักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะโบราณคดี
รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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22. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

26. ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ

รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
รองผูอํานวยการฝายนิทรรศการศิลปะ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย

ผูไมมาประชุม
1. อ.เจริญ คัมภีรภาพ
2. อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
3. อ.ปญญา วิจินธนสาร
4. อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
5. รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
6. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
7. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกลุ
8. อ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
9. รศ.วิโชค มุกดามณี

รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญา
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหอศิลป

23. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
24. ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
25. อ.สราวุฑ ตันณีกุล

ไปราชการตางประเทศ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ไปราชการตางประเทศ

เปดประชุมเวลา 10.40 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2549
เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2549

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2549
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้
หนา 5 วาระที่ 2.4 บรรทัดที่ 10 ใหแกไขเปนดังนี้
“....วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เรียบรอยแลว”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
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ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพือ่ ทราบ
การกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศจํานวน 4 เรื่องดังตอไปนี้
1. เรื่ อ ง เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา พ.ศ. 2548 ลงวั น ที่ 21
กุมภาพันธ 2548
2. เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ
2548
3. เรื่ อ ง เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 ลงวั น ที่ 21
กุมภาพันธ 2548
4. เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ลง
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2548
โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรในการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา นั้น
เพื่อใหการกํากับดูแลของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและ
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการขางตน คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549 จึงกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ไวดังตอไปนี้
1. อาจารยประจําหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือในระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการที่
ไดกําหนดเรื่องจํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 แลว ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดใหอาจารยประจําผูใดเปนอาจารยประจําในหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่งแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหอาจารยประจําผูนั้นเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนหลักสูตรพหุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) ไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยู
แลว
2. สําหรับอาจารยประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการที่ไดกําหนดเรื่อง
จํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 แลว ใน
กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดใหอาจารยประจําผูใดเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหอาจารยประจําผูนั้นเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบี ย บวาระที่ 2.2

ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 1 ราย ของภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2548 ซึ่งคณะศึกษาศาสตรไดแจงขอเปลี่ยนแปลงผลการ
สอบประมวลความรอบรูของภาควิชาการบริหารการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2548 จาก
เดิมที่ไดรายงานผลการศึกษาใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบและบัณฑิตวิทยาลัยไดประกาศผลการสอบไปแลวนั้น
เนื่องจากเกิดขอ ผิดพลาดในการแจงผลการสอบประมวลความรอบรูราย นายวิสูตร เสพสมุทร ซึ่งไดมีการ
ประกาศผลการสอบเปน s โดยที่นายวิสูตร เสพสมุทร มิไดเขาสอบประมวลความรอบรูในครั้งนั้น เนื่องจากปวย
จึงไมสามารถมาสอบได
ดังนั้น คณะศึกษาศาสตรจึงขอยกเลิกผลการสอบประมวลความรูรายนายวิสูตร เสพสมุทร
ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 3/2549
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549 และรองอธิการบดีฝายวิชาการไดพิจารณาอนุมัติแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ฉบับป พ.ศ.2544 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ.2544
สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ.2544

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจํานวน 3 หลักสูตร
ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2544 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแต
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไขคือ
1.1 ขอแกไขคําอธิบายรายวิชา ในกลุมวิชาบังคับทางจุลชีววิทยา ของหมวดวิชา
เฉพาะจํานวน 2 รายวิชาคือ
- รายวิชา 518 301 วิทยาเห็ดรา
3(3-0-6)
- รายวิชา 518 302 ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา
1(0-3-0)
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1.2 ขอเปดรายวิชาเลือกเพิ่มเติมในกลุมวิชาประยุกตทางอุตสาหกรรมของกลุมวิชา
เลือกทางจุลชีววิทยาประยุกตในหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 4 รายวิชาดังตอไปนี้
- รายวิชา 518 319 เทคนิคการเก็บรักษาจุลินทรีย
2(1-3-2)
- รายวิชา 518 525 สรีรวิทยาของเรา
4(3-3-6)
- รายวิชา 518 526 โรคติดเชื้อ
3(3-0-6)
- รายวิชา 518 527 การตรวจทางวิทยาภูมิคุมกัน
3(3-0-6)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2544 ซึ่งจะ
เริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไขคือ
2.1 ขอเพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาเลือกวิชาเอก หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 6 รายวิชา
ดังตอไปนี้
- รายวิชา 516 453 การจัดการระบบน้ําเสียแบบติดกับที่และกระจายแบบกลุม 3(3-0-6)
- รายวิชา 516 454 ปฏิบัติการการจัดการระบบน้าํ เสียแบบติดกับที่ 1(0-3-0)
และกระจายแบบกลุม
- รายวิชา 516 500 ตัวบงชี้ทางชีวภาพของคุณภาพน้ํา
3(3-0-6)
- รายวิชา 516 501 ปฏิบัติการตัวบงชี้ทางชีวภาพของคุณภาพน้ํา 1(0-3-0)
- รายวิชา 516 530 เคมีของการบําบัดน้ําและน้ําเสีย
3(3-0-6)
- รายวิชา 516 531 ปฏิบัติการเคมีของการบําบัดน้ําและน้ําเสีย
1(0-3-0)
2.2 ขอเปลี่ยนวิชาบังคับกอนของรายวิชาในกลุมวิชาเลือกวิชาเอก หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 516 410 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าเคมี ฉบั บป พ.ศ. 2544 ซึ่ งจะเริ่ม ใชตั้งแตภ าค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไขคือ
3.1 เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาสําหรับรายวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการ จํานวน 2 รายวิชาดังนี้
- เดิ ม รหั ส รายวิ ช า 513 237 การวิ เ คราะห ด ว ยเครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาทาง
วิทยาศาสตรชีวภาพ เปนรหัสรายวิชา 513 337 การวิเคราะหดวยเครื่องมือใน
การศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพ
- เดิมรหัสรายวิชา 513 238 ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือในการศึกษา
ทางวิทยาศาสตรชีวภาพ เปนรหัสรายวิชา 513 338 ปฏิบัติการการวิเคราะหดวย
เครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน 3 หลักสูตรดังกลาว แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน 3 หลักสูตรดังกลาว แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2

การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดงาน
วันศิลป พีระศรี ประจําป 2549

สรุปเรื่อง
เพื่อใหการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป 2549 ในวันศุกรที่ 15 กันยายน 2549 เปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัด
งานวันศิลป พีระศรี ประจําป 2549 เพื่อเตรียมการจัดงานดังกลาว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) รายชื่อการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป 2549
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบใน (ร า ง) รายชื่ อ การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป 2549 ตามที่เสนอ แลวใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3

ขอยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเงินสมนาคุณผูทาํ งานวิจัย
รวมกับภาคอุตสาหกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ.2546

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอมหาวิทยาลัยออกระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเงินสมนาคุณผูทํางานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม พ.ศ.2546 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให ค ณาจารย ข องคณะฯ ทํ า งานวิ จั ย
รวมกับภาคอุตสาหกรรม นั้น
ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ และคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน
2549 เห็นชอบใหยกเลิกระเบียบดังกลาว ดวยเห็นวาในปจจุบันคณาจารยของคณะฯ ไดมีการทํางานวิจัยรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรมแลว พรอมนี้ไดเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ยกเลิกระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเงินสมนาคุณผูทํางานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2546 พ.ศ. ....

7
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ยกเลิก
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ว า ด ว ยเงิ น สมนาคุ ณ ผู ทํ า งานวิ จั ย ร ว มกั บ ภาคอุ ต สาหกรรมของคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2546 พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ ง การฝกซอมเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2548

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดใหมีการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 2548 ในวันเสารที่ 29 กรกฎาคม 2548 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา นั้น คณะอนุกรรมการฝายถวายปริญญาบัตรและฝกซอมแกบัณฑิตไดจัดทํา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัย ศิล ปากร เรื่อ ง การฝก ซอมเข ารับ พระราชทานปริ ญญาบัตร ประจํ าปก ารศึ ก ษา 2548 เสนอ
ที่ป ระชุมคณบดีเพื่ อ พิจ ารณาใหความเห็น ชอบ แลว จะไดจัดส งใหกั บผูสํา เร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเขารั บ
ปริญญาบัตรไดเตรียมการฝกซอมและเขารับพระราชทานปริญญาบัตรตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติให ความเห็นชอบในหลักการใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร เรื่อง การฝกซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2548 โดยที่ประชุมมีขอเสนอแนะ
ใหมีการปรับเลื่อนเวลาการฝกซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย โดยใหจัดไวในลําดับทายตอจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี แลวใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5

แนวทางการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับนองใหม ปการศึกษา 2549

สรุปเรื่อง
จากการประชุม สัม มนาอาจารยที่ป รึก ษาฝา ยกิจ การนัก ศึก ษา การสัม มนารูป แบบการจัด
กิจกรรมรับ นองใหมเ ชิงสรางสรรคเพื่อ พัฒ นาบัณฑิต อุดมคติไทย (เครือ ขายภาคตะวันตก) การสัมมนาผูนํา
องคก ารนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ศิล ปากรและการประชุม คณะกรรมการที่ป รึก ษาฝา ยกิจ การนัก ศึก ษาระดับ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 เห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา
ในประเด็นขอ 1 – ขอ 4 ที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและตอนรับนองใหมดังนี้
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1. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2549 ใหจัดแยกวิทยาเขตและกําหนดวันจัด
ปฐมนิเทศในสัปดาหกอนเปดภาคเรียนดังนี้
1.1 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดการปฐมนิเทศในวันพฤหัสบดี งดกิจกรรม
วันศุกรเพื่อใหนองใหมไดพักผอนหรือพบกับอาจารยที่ปรึกษา
1.2 วังทาพระ จัดการปฐมนิเทศวันศุกร ชวงเชา
1.3 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จัดปฐมนิเทศวันศุกร ชวงบาย
1.4 การจัดกิจกรรมรับนองใหมรวมของสโมสรนักศึกษา ใหจัดกิจกรรมในวันเสาร
โดยจัดใหเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
2. พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรม
รับนองใหมและประชุมเชียร แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
3. ให กองกิจ การนัก ศึกษาจั ดทํ า ประกาศตามปติญญาของโครงการพั ฒนารูป แบบการจั ด
กิจกรรมรับนองใหมเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย จากผลการสัมมนารูปแบบการจัดกิจกรรม
รับนองใหมเชิงสรางสรรคเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (เครือขายภาคตะวันตก) เพื่อใหเปนขอปฏิบัติในการ
จัดกิจกรรมรับนองใหมของนักศึกษา ปการศึกษา 2549
4. ใหสโมสรนั กศึ กษากํ าหนดมาตรการรั กษาชื่ อ เสียงของมหาวิทยาลั ยศิ ลปากรในการจั ด
กิจกรรมรับนองใหมเชิงสรางสรรค ปการศึกษา 2549
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุ มพิ จ ารณาแลว มีม ติใ หความเห็ นชอบในหลั กการในประเด็ นข อ 1 – ข อ 4 ตามที่ ที่
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549
เสนอ แลวใหดําเนินการตอไป
อนึ่ง ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะวา ควรมีบทลงโทษนักศึกษาหากนักศึกษาฝาฝนไมปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรของมหาวิทยาลัย เชน ภาคฑัณฑ พักการศึกษา
เปนตน รวมทั้งใหมีการติดตามการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรอยางทั่วถึงและใกลชิดดวย โดยที่
ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาพิจารณาและรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.6

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลั ยศิลปากรในสวนของนักศึกษาและบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิ ใชนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรและนักเรียน นักศึกษา ตางสถาบัน วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร

สรุปเรื่อง
ตามบันทึกกองกิจการนักศึกษาที่ ศธ 0520.1.3 (นฐ)/02582 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548 เรื่อง
การปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซึ่งงานวินัยและนิติการไดตรวจสอบ
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พร อ มมี ข อ สัง เกตในข อ 2.3 นั้ น กองกิจ การนั ก ศึ ก ษาขอเรี ยนว า ในทางปฏิ บัติ จ ะไม อ นุ ญ าตใหนั ก ศึ ก ษาพั ก
ค า งชั่ ว คราวเป น ช ว งระยะเวลานานเป น เดื อ น ข อ นี้ กํ า หนดไว เ พื่ อ ช ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาเดิ น เรี ย น ในกรณี ที่ มี
ความจําเปนตองพักคางเปนครั้งคราวเทานั้น หากประสงคจะเขาพักรวมกับเพื่อนนักศึกษาเปนเวลานานตลอด
ทั้งเดือ นหรือ ทั้งภาคการศึกษาตอ งแจงความประสงคขอเขาพักแทรกและชําระคาธรรมเนียมตามปกติ ดังนั้น
กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษาจึ ง ขอให ค งไว ใ นข อ ความ 2.3 ตามเดิ ม ส ว นประเด็ น ที่ ง านวิ จั ย และนิ ติ ก ารขี ด ข อ ความ
“วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร” ออกจากชื่อเรื่องในประกาศนั้น กองกิจการนักศึกษาเห็นวาควรจะคงขอความ
เดิ ม ไว เ นื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรมี ห อพั ก นั ก ศึ ก ษาที่ วิ ท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี ด ว ย ซึ่ ง อาจจะเกิ ด
ความสับสนใจทางปฏิบัติของคณะกรรมการหอพักในแตละวิทยาเขต ซึ่งที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่
7 กุมภาพันธ 2549 ไดพิจารณาแลว มีมติใหกองกิจการนักศึกษานําเสนอขอมูลเกี่ยวกับอัตราคาหอพักนักศึกษา
และจํานวนนักศึกษาเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง นั้น
บัดนี้ กองกิจการนักศึกษาไดนําเสนอรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับอัตราคาหอพักนักศึกษาและ
จํานวนนักศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบ (ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อ ง
อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของนักศึกษาของบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมิใชนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรและนักเรียน นักศึกษา ตางสถาบัน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร แลวใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.7

ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการและการจัดสรรสิ่งจูงใจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ตามที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการได พิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํา รั บ รอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ของมหาวิทยาลัยศิลปากรแลว เห็นชอบกับผลการประเมิน
ตามที่บริษัทไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด ( TRIS ) เสนอ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดคะแนน
4.5229 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งคาคะแนน 4.5229 ตามผลการประเมินที่มหาวิทยาลัยไดรับนั้น มีผลให
มหาวิทยาลัยศิลปากรจะไดรับการจัดสรรสิ่งจูงใจ (เงินรางวัล) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนจํานวนประมาณ
6,925,973.47 บาท (หกลานเกาแสนสองหมื่นหาพันเการอยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค) โดยสวนราชการซึ่ง
มีสิทธิ์ไดรับการจัดสรรสิ่งจูงใจจะตองมีผลการประเมินในระดับคะแนนไมนอยกวา 3.00 ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร.
เปดโอกาสใหสว นราชการสามารถอุทธรณผลการประเมินเพื่อใหมีการทบทวนคะแนนใหมได โดยสวนราชการจะ
ตองแสดงเหตุผลและหลักฐานเพิ่มเติมเฉพาะตัวชี้วัดที่ประสงคจะอุทธรณไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15
พฤษภาคม 2549
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สําหรับผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับการจัดสรรเงินรางวัลจํานวนประมาณ 6,925,973.47 บาท ( หกลานเกาแสนสองหมื่นหาพันเการอยเจ็ดสิบ
สามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค) ซึ่งลดลงจากปที่ผานมาจํานวน 3,199,230.16 ( สามลานหนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพัน
สองรอยสามสิบบาทสิบหกสตางค) เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 มีสวนราชการเขาสูระบบการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลจํานวนเพิ่มขึ้นและปรับเขาสูหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล
เดียวกันโดยไมมีการแบงกลุมทาทายและกลุมนํารอง จึงมีผลทําใหการจัดสรรเงินรางวัลแกสวนราชการที่เคยอยู
ในกลุมดังกลาวไดรับจัดสรรนอยลง
สวนการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยจะไดรับเงินรางวัลจากงบประมาณอีก
สวนหนึ่งซึ่งไดกันเงินไวตางหากแลว โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะไดแจงหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับ
ผูบริหารใหสวนราชการทราบตอไปซึ่งจํานวนเงินรางวัลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได หากสํานักงาน ก.พ.ร.
ตรวจสอบผลการยืน ยัน คะแนนผลการปฏิบัติร าชการของสว นราชการหรือ จัง หวัด แหง ใดแหง หนึ่ง แลว มีก าร
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงยืนยันผลการจัดสรรเงินรางวัลใหทราบตอไป
สําหรับหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
มีหลักเกณฑดังนี้
1. ทุกสวนราชการเขาสูระบบการประเมินผลเหมือนกันโดยไมมีการแบงกลุมบังคับ กลุมทาทาย
และกลุมนํารอง
2. จํานวนเงินรางวัลที่หนวยงานจะไดรับขึ้นอยูกับคะแนนผลการประเมินและขนาดของหนวยงาน
3. ยังคงใชฐานเงินเดือนและคาจางประจําของแตละสวนราชการ
4. จัดสรรตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการโดยกําหนดคาถวงน้ําหนักดังนี้
ระดับคะแนน
5.00
4.75 – 4.99
4.50 – 4.74
4.25 – 4.49
4.00 – 4.24
3.75 – 3.99
3.50 – 3.74
3.25 – 3.49
3.00 – 3.24
2
1

เงินรางวัล ( เทา )
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0
0
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาดังนี้
1. รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดคะแนน 4.5229 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน และ
การจัดสรรสิ่งจูงใจซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับผลการจัดสรรเงินรางวัลจํานวน 6,925,973.47 บาท (หกลาน
เกาแสนสองหมื่นหาพันเการอยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค)
2. เห็นชอบการประเมินการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.
เสนอมาโดยไมมีการอุทธรณ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
ก. ตามขอ 1 ที่ประชุมรับทราบ
ข. ตามขอ 2 ที่ประชุมใหความเห็นชอบการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2548 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยไมมีการอุทธรณ
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปนคณะทํางานเพื่อ
วางหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 จํานวนประมาณ 6,925,973.47 บาท
(หกลานเกาแสนสองหมื่นหาพันเการอยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค) ใหกับขาราชการ ลูกจางประจําและ
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
ประธาน
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย
กรรมการ
4. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
กรรมการ
5. รองอธิการบดี เพชรบุรี
กรรมการ
6. คณบดีคณะโบราณคดี
กรรมการ
7. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
กรรมการ
8. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
กรรมการ
9. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
กรรมการ
10. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
กรรมการ
11. ประธานสภาคณาจารย
กรรมการ
12. นางกาญจนา สุคนธมณี
กรรมการ
(ผูแทนขาราชการสายชวยวิชาการ)
13. ผูอํานวยการกองกลาง
เลขานุการ
ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนด
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
มติ
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ระเบียบวาระที่ 4.8

ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษารวมจัดกิจกรรม “สถาบันอุดมศึกษารวมใจ
เทิดไทองคพระมหากษัตริยฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป”

สรุปเรื่อง
เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ 60 ป ในวันที่ 9
มิถุนายน 2549 นําความปลื้มปติยินดีมายังพสกนิกรทุกหมูเหลา โดยหนวยราชการ องคกร ประชาชน ได
รวมกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคล สดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในรูปแบบตางๆ ตามที่เห็นสมควร
เพื่อใหประชากรในแวดวงอุดมศึกษาไดรวมกิจกรรมในวโรกาสสําคัญดังกลาว สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษารวมจัดกิจกรรม “สถาบันอุดมศึกษารวมใจ เทิด
ไทองคพระมหากษัตริย ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป” ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 โดยมีแนวทางในการจัดกิจกรรม
ดังนี้
กิจกรรมหลัก : พิธีถวายพระพรชัยมงคล สดุดีเฉลิมพระเกียรติ
- กลาวราชสดุดี
- ลงนามถวายพระพร
ผูรวมพิธีประกอบดวยผูบริหาร อาจารย บุคลากร นิสิตนักศึกษา
กิจกรรมรอง
: เขียนคํามั่นสัญญาจะประพฤติตนเปนคนดีของสังคม
- เขียนคํามั่นวาจะลดเลิกอบายมุข (สุรา ยาเสพติด การพนัน ฯลฯ)
- เขียนคํามั่นวาจะแตงกายใหสุภาพ ถูกระเบียบ เหมาะสมกับกาลเทศะ
- เขียนคํามั่นวาจะรวมกันรักษาและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม
ผูรวมกิจกรรม ไดแก นิสิตนักศึกษา
กิจกรรมรอง
: การบําเพ็ญประโยชนในสถาบันการศึกษาและบริเวณใกลเคียง
- ปรับปรุงภูมิทัศนใหรมรื่น สวยงาม สบายตา
- รณรงคทําความสะอาด
- บําเพ็ญสาธารณะประโยชนตาง ๆ
ผูรวมกิจกรรม ไดแก ผูบริหาร อาจารย บุคลากรและนิสิตนักศึกษา
กิจกรรมรอง
: กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นควรและเหมาะสมในแตละพื้นที่
สําหรับรายละเอียดการดําเนินการแตละกิจกรรมใหสถาบันการศึกษาแตละแหงพิจารณา
ตามความเหมาะสมพรอมนี้ไดสง “ราง” คํากลาวถวายราชสดุดีและใบลงนามถวายพระพรมาเพื่อเปนตนแบบ
ในการดําเนินการ
ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบกับงบประมาณ
ของสถาบันในการจัดกิจกรรมขางตน สถาบันละ 30,000 – 40,000 บาท โดยสถาบันที่จะขอรับงบประมาณ
สนับสนุนใหจัดทําเปนโครงการ (ตามแบบ กบศ. 01) เพื่อขออนุมัติและใหจัดสงโครงการมายังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุน กอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2549
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

13
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. ในสวนของกิจกรรมหลัก : พิธีถวายพระพรชัยมงคล สดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
มหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ 60 ป ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ที่ประชุม
มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารพิจารณาดําเนินการ
2. ในสวนของกิจกรรมรอง ซึ่งเกี่ยวของกับนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมมอบหมายใหรองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษาพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของโดยใหจัดสงโครงการไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุน กอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2549

มติ

ระเบียบวาระที่ 4.9

การประเมินหัวหนาภาควิชา

สรุปเรื่อง
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรในคราวประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่
15 พฤษภาคม 2549 เป น ชอบให เ สนอรายชื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละมี ป ระสบการณ จํ า นวน 5 คน เพื่ อ เป น
คณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชานาฎยสังคีต หัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมันและ
หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตรดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
ประธานกรรมกร
2. รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน เบญจฤทธิ์
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลีพร วิรุฬหะ
กรรมการ
4. ศาสตราจารยสัญชัย สุวังบุตร
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยสุนัย ครองยุทธ
กรรมการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงาน
ของหั ว หน า ภาควิ ช านาฏยสั ง คี ต หั ว หน า ภาควิ ช าภาษาเยอรมั น และหั ว หน า ภาควิ ช าภู มิ ศ าสตร ต ามที่
คณะอักษรศาสตรเสนอ แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ปดประชุมเวลา 12.20 น.

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม

