รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 11/2549
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2549
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
--------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวฒ
ั นชัย อัตถากร
2. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
3. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
4. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
5. อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
6. ผศ.ดร.โรม วงศประเสริฐ
7. ผศ.สาทิศ ชูแสง
8. รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
9. อ.ดร.สุวัฒน ทาสุคนธ
10. อ.ปญญา วิจินธนสาร
11. รศ.สุรพล นาถะพินธุ
12. อ.บัญชา ชุม เกษร
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
รศ.คณิต เขียววิชัย
ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี
รศ.ดร.วิชัย กอประดิษฐสกุล
ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
และรักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะโบราณคดี
รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
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23.
24.
25.
26.
27.

ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
อ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
รศ.วิโชค มุกดามณี
ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ

ผูไมมาประชุม
1. อ.เจริญ คัมภีรภาพ
2. อ.สกุล บุณยทัต
3. อ.ธนาทร เจียรกุล
4. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกลุ

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย

รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญา
และภูมิปญญาทองถิ่น
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 11.15 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2549
เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2549

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2549
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพือ่ ทราบ
ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2548 ดังนี้
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1. คณะวิ ท ยาการจั ด การประสงค ข อแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษาในรายวิ ช า 761 104
เศรษฐศาสตรมหภาค ของนักศึกษาจํานวน 10 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549
2. คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 449 103 Man and Art
ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่
7/2549 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549
3. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา
ดังตอไปนี้
- รายวิชา 710 101
หลักการผลิตสัตว ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
- รายวิชา 700 310
โภชนศาสตรสัตว ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย
ซึ่ ง ได ผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารประจํ า คณะสั ต วศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตรแลว
4. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา
214 166 Thai Ornament ของนักศึกษาจํานวน 7 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549
ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังกลาว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

การกําหนดวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

สรุปเรื่อง
คณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ 2549 ลงมติ เ ห็ น ชอบการกํ า หนด
วันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตามมติคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป (ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 25 มกราคม 2549) ตามที่สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเสนอดังนี้
1. วันศุกรที่ 9 มิถุนายน 2549 ไมกําหนดเปนวันหยุดราชการ แตขอความรวมมือจากหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนอนุญาตใหเจาหนาที่ในสังกัดไปรวมงานพระราชพิธีได โดยไมถือเปนวันลา
2. ใหวันจันทรที่ 12 และวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2549 เปนวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะหนวยงานที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี และสมุทรปราการ)
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แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดกําหนดปฏิทินการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2549 ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2549 ซึ่งตรงกับวันที่กําหนดเปนวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ
ดังกลาวขางตน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหมกี ารงดการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี
มหาวิยาลัยศิลปากร ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2549 หรือไม อยางไร
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบกํ า หนดวั น หยุ ด ราชการเป น กรณี พิ เ ศษเนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ฉ ลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ป และใหงดการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในวันอังคารที่ 13
มิถุนายน 2549 โดยใหมีการเลื่อนการประชุมไปเปนวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2549 ณ สํานักงานอธิการบดี
ตลิ่งชัน แลวใหดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 2.3

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในรอบ 6 เดือน
(ชวงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2548 – วันที่ 31 มีนาคม 2549)

สรุปเรื่อง
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2549 ในรอบ 6 เดือน (ชวงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2548 – วันที่ 31 มีนาคม 2549) และสงภายในวันที่ 8
พฤษภาคม 2549 นั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลวโดยสรุปผลการดําเนินงานดังนี้
1. น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนน 100 คะแนนประกอบดวย
- 15 คะแนนเป น ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของร อ ยละเฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
- 15 คะแนนเป น ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของร อ ยละเฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร (จํานวน 12 ตัวชี้วัด)
- 70 คะแนนเป น ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของร อ ยละเฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ในการบรรลุ
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (จํานวน 17 ตัวชี้วัด) และตัวชี้วัด
ภาคบังคับ (จํานวน 12 ตัวชี้วัด)
2. ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน (ชวงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2548 – วันที่ 31 มีนาคม
2549) ตามที่ไดรับแจงจากผูกํากับดูแลและคณะวิชา / หนวยงาน ปรากฏผลการประเมินตนเองโดยรวมคะแนนทุก
ตัวชี้วัดแลวไดคะแนนรอยละ 27.5671 (คะแนนเต็ม 85 คะแนน) และหากประเมินตนเองโดยรวมคะแนน
เฉพาะตัวชี้วัดที่สามารถประเมินได (ไมรวม N/A) ขณะนี้ปรากฏผลคะแนนไดรอยละ 36.1438 (คะแนนเต็ม 62.33
คะแนน) ทั้ ง นี้ ยั ง ไม ร วมถึ ง ตั ว ชี้ วั ด ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1-2 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของร อ ยละเฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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3. จํานวนตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 41 ตัวชี้วัดนั้น ปรากฏผลการดําเนินงานตามคาคะแนนดังนี้
- คาคะแนนระดับ 5.00

จํานวน 6 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 14.634

- คาคะแนนระดับ 4.00 - 4.99

จํานวน 1 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 2.439

- คาคะแนนระดับ 3.00 - 3.99

จํานวน 2 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 4.878

- คาคะแนนระดับ 2.00 - 2.99

จํานวน 2 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 4.878

- คาคะแนนระดับ 1.00 – 1.99

จํานวน 9 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 21.951

- คาคะแนนระดับ 0.00 - 0.99

จํานวน 12 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 29.268

- คาคะแนนระดับ N.A

จํานวน 9 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 21.951

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งรับผิดชอบในตัวชี้วัด
ที่ 19 “ระดับความสําเร็จของการถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล” จะขอ
เชิญประชุมคณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของอีกครั้งในวันศุกรที่ 16 มิถุนายน 2549 สําหรับรายละเอียดในการ
ประชุมจะแจงใหทราบในภายหลัง
ระเบียบวาระที่ 2.4

โครงการนํารอง “โครงการเรียนลวงหนา”

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (บวท.) โดยการสนับสนุนจาก
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และมูลนิธิพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (มูลนิธิ พสวท.) ไดรวมกันจัดตั้งโครงการนํารอง “โครงการเรียนลวงหนา” โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการจัดการศึกษาแกนักเรียนระดับมัธยมที่มีอจั ฉริยภาพและศักยภาพทางวิชาการสูงเปนพิเศษ
เมื่อเทียบกับเด็กในระดับเดียวกันใหไดมโี อกาสไดพัฒนาความสามารถทางวิชาการในดานทีต่ นถนัดและมีความสนใจ
เปนพิเศษ
หลักการสําคัญของโครงการดังกลาว คือ การที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไดเรียนวิชาระดับ
ปริญญาตรี (ป 1) ของมหาวิทยาลัย โดยไดเครดิตหนวยกิตวิชานั้นเมื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ โครงการนํารองฯ ไดดําเนินการมาเปนเวลา 2 ปแลว โดยมี ดร.กอปร กฤตยากีรณ เปน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บวท.
ซึ่งเปนประธานคณะทํางานไดเดินทางไปนําเสนอและผลักดันโครงการ
นํารองฯ มาแลวในหลายมหาวิทยาลัย/สถาบัน
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สําหรับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
ไดพิจารณาแลวเห็นวา คณะวิทยาศาสตรยังไมมีความพรอมที่จะเปดโครงการดังกลาว แตจากโครงการที่
มหาวิทยาลัยอืน่ ดําเนินการไปแลว ครอบคลุมรายวิชาพื้นฐานอื่น ๆ ดวย เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เปนตน
จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อแจงใหคณะวิชาอื่น ๆ ทราบและหากมีคณะวิชาใดสนใจสามารถติดตอเชิญ
ดร.กอปร กฤตยากีรณ ประธานคณะทํางานมาใหรายละเอียดเพิ่มเติมตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยหากคณะวิชาใดมีความสนใจทีจ่ ะเขารวมโครงการดังกลาวขอใหติดตอเชิญ
ดร.กอปร กฤตยากีรณ ประธานคณะทํางานเพื่อมาใหรายละเอียดเพิม่ เติมตอไป
ระเบียบวาระที่ 2.5

การไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

สรุปเรื่อง
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได พิ จ ารณาข อ หารื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทที่เลือกจากคณาจารยประจําและมิใช
ผูดํารงตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีความเห็นวา ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ.2547
กําหนดใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเลือกผูสมัครไดไมเกินสี่คนหรือตามจํานวนที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด
โดยวิธีลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรงและลับ แตปรากฏวาคณะกรรมการเลือกตั้งมิไดดําเนินการจัดใหมีการลงคะแนน
เลื อ กตั้ ง จากผู ส มั ค รที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดไว ใ นข อ บั ง คั บ ฯ ซึ่ ง ข อ บั ง คั บ ฯ กํ า หนดให ก รรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําตองมาจากการเลือกตั้ง ดังนั้น การที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย ป ระจํ า ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยามิ ไ ด ม าจากการลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง เป น อี ก
ขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญของกระบวนการเลือกตั้ง จึงเปนการดําเนินการที่ยังไมครบถวนตามกระบวนการและขั้นตอน
ที่ ก ฎหมายและข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดไว เ กี่ ย วกั บ การได ม าซึ่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จาก
คณาจารยประจํา ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ.0509.6 (2.5) /ว.708
ในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อพิจารณามาตรา 13 (6) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2530 กําหนดใหมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนเกาคน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา
ผูไดทําการสอนในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 5 ป ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย
ประจํา พ.ศ. 2531 กํา หนดใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ดําเนินการจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้ ง
จากผู ส มั ค รที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดไว ใ นข อ บั ง คั บ ฯ โดยวิ ธี ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง โดยตรงและลั บ ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองถือปฏิบัติใหสอดคลองกับ คําวินิจฉัยดังกลาวของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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แตในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งไมเกินจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย
ประจําที่ตองเลือกตั้งในคราวนั้นและอยูในกําหนดของขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ
ของผูสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา
พ.ศ.2531 ซึ่งขอ 10 แหงขอบังคับดังกลาวกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดเปนผูไดรับการเลือกตั้งโดย
ไม ต อ งมี ก ารลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ดั ง นั้ น ข อ เท็ จ จริ ง ในส ว นนี้ จึ ง แตกต า งจากกรณี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยาที่ขอหารือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร Bachelor of Business Administration in Hotel
Management 2003 (International Programme)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4.2

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง)
ฉบับป พ.ศ. 2546

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง)
ฉบับป พ.ศ.2546 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอตัดเงื่อนไขรายวิชาบังคับกอนของรายวิชา 550 371 การ
จัดการทางเภสัชศาสตร (Management in Pharmaceutical Sciences) 2(2-0-4) ออกและจะเริ่มใชตั้งแตภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2546 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง)
ฉบับป พ.ศ. 2546

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง)
ฉบับป พ.ศ.2546 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอแยกรายวิชาปฏิบัติการออกจากรายวิชาบรรยายจํานวน
10 รายวิชา และจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2546 แลวใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4

รายงานผลงานความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพือ่ เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
ครั้งที่ 3 ของผูชวยศาสตราจารยวีรฉัตร วรรณดี คณะอักษรศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามคํ าสั่ งมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร ที่ 780/2548 ลงวั นที่ 31 พฤษภาคม 2548 อนุ มั ติ ให ผู ช วย
ศาสตราจารยวีรฉัตร วรรณดี ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อทําวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหหนังสือ
ไวยากรณไทยสมัยกอนการเผยแพรการศึกษาวิชาภาษาศาสตรในประเทศไทย” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 นั้น
บัดนี้ผูชวยศาสตราจารยวีรฉัตร วรรณดี ไดสงรายงานผลงานความกาวหนาของการไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิม่ พูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 3 (ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549) ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ 7/2549 เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ หค วามเห็น ชอบรายงานผลงานความกา วหนา ของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของผูชวยศาสตราจารยวีรฉัตร วรรณดี คณะอักษรศาสตร
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ระเบียบวาระที่ 4.5

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ ง บัญชีอตั ราเงินสมนาคุณแกอาจารย
และขาราชการบางตําแหนง (ในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) พ.ศ. 2549

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีอัตราเงินสมนาคุณแกอาจารย และขาราชการ
บางตําแหนง (ในสวนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) พ.ศ. 2543 ฉบับลงวันที่ 19 กันยายน 2543 ไดกําหนดอัตรา
การจา ยเงินสมนาคุ ณแก อ าจารยแ ละขา ราชการบางตําแหน งของคณะฯ ตั้งแตป การศึ กษา 2543 - 2547 นั้ น
เนื่องจากไดสิ้นสุดระยะที่กําหนดไวในประกาศแลว
ดังนั้น คณะกรรมการประจําคณะฯ และคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2549 และในคราวประชุม (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันอังคารที่ 28
มีนาคม 2549 เห็นชอบใหกําหนดอัตราเงินสมนาคุณสําหรับปการศึกษา 2548 – 2552 ซึ่งกําหนดอัตราจายเปน
อัตราเดียว โดยยึดอัตราเงินสมนาคุณของปการศึกษา 2547 (ในสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี)
เปนฐานในการคํานวณ และใหเพิ่มอัตราคาสมนาคุณขึ้นปละ 6% ในอัตราปดเศษ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. จํานวนเงินสมนาคุณสูงสุดที่มหาวิทยาลัยสามารถนําจายใหอาจารยไดในแตละปเปนดังนี้

ปการศึกษา
2548
19,360

จํานวนเงินสมนาคุณสูงสุดตอเดือนไมเกิน (บาท)
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
2549
2550
2551
2552
20,500
21,800
23,100
24,400

2. จํา นวนเงินสมนาคุณ สูง สุด ที่มหาวิท ยาลัย สามารถนํา จา ยใหแกเลขานุก ารคณะฯ หรือ
รักษาการเลขานุการคณะฯ ในแตละปเปนดังนี้
จํานวนเงินสมนาคุณสูงสุดตอเดือนไมเกิน (บาท)
ปการศึกษา 2548
9,017
ปการศึกษา 2549
9,600
ปการศึกษา 2550
10,100
ปการศึกษา 2551
10,700
ปการศึกษา 2552
11,400
พรอมนี้คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง บัญชีอัตราเงินสมนาคุณแกอาจารยและขาราชการบางตําแหนง (ในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) พ.ศ.2549 เสนอที่ประชุมพิจารณา
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชี
อัตราเงินสมนาคุณแกอาจารยและขาราชการบางตําแหนง (ในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
พ.ศ.2549 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.6

ขอเพิ่มอัตราคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษาและนโยบายในการรับนักเรียนเขารวม
โครงการรับนักศึกษาผูมีความสามารถพิเศษ ดานกีฬา ศิลปะ และดนตรี

สรุปเรื่อง
จากการประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน
2548 และในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2549 เห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวของกับคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา
และนโยบายในการรับนักเรียนเขารวมโครงการรับนักศึกษาผูมีความสามารถพิเศษ ดานกีฬา ศิลปะ และดนตรีดังนี้
1. การเพิ่มอัตราคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา
จากขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2545 ขอ 4.4 กําหนดคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 150 บาท นั้น ที่ประชุมเห็นควรเพิ่ม
คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษาเปน ภาคการศึกษาละ 300 บาท เพื่อเปนการสนับสนุนใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมตาง ๆ
มากขึ้น
2. โครงการรับนักศึกษาผูมีความสามารถพิเศษ ดานกีฬา ศิลปะ และดนตรี
ที่ประชุมเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
2.1 นโยบายการรับนักเรียนเขารวมโครงการรับนักศึกษาผูมีความสามารถพิเศษ ดานกีฬา
ศิลปะ และดนตรี เพื่อความชัดเจนในการกําหนดคุณสมบัติการคัดเลือกนักเรียนและผูรับผิดชอบการดําเนินการ
2.2 คณะวิชาหรือผูรับผิดชอบนักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาผูมีความสามารถพิเศษ ดาน
กีฬา ศิลปะ และดนตรี เพื่อดูแลใหนักศึกษาในโครงการนี้สามารถศึกษาและหรือทํากิจกรรมตาง ๆ ตามนโยบายการ
รับนักศึกษาครบตามวัตถุประสงคของโครงการ
2.3 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนในดานทุนการศึกษาหรือการพัฒนานักศึกษาใน
โครงการดังกลาว
ทั้งนี้ จะมีผลใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาในประเด็นขอ 1 – ขอ 2 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2550
เปนตนไป
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ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
ก. ตามขอ 1 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหชะลอการปรับเพิ่มอัตราคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา
ไวกอน เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการศึกษาขอมูล รายละเอียดการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะเหมาจายตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันอังคารที่ 4
เมษายน 2549
ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมอบหมายใหกองกิจการนักศึกษาหาขอมูลรายละเอียดในเรื่องการปรับเพิ่ม
อัตราคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ (เพิ่มเติม) เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ข. ตามขอ 2 ในเรื่องนโยบายการรับนักเรียนเขารวมโครงการรับนักศึกษาผูมีความสามารถ
พิเศษดานกีฬา ศิลปะ และดนตรี ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคงมีอยูตามเดิมเชนที่เคยปฏิบัติมา
สําหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนในดานทุนการศึกษาตามขอ 2.3 ที่ประชุมเห็นชอบ
ในหลักการและใหขอเสนอแนะวา ควรมีการนําเสนอในรูปธรรมมากขึ้นแลวใหนําเสนอที่ประชุมพิจารณาตอไป
มติ

ระเบียบวาระที่ 4.7

การปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในรายวิชา
ของคณะเภสัชศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2549 เห็นชอบใหปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ในรายวิ ช าของคณะเภสั ช ศาสตร
โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549 เปนตนไปดังนี้
นักศึกษาปกติ
1. คาธรรมเนียมการศึกษา
1.1 คาบํารุงการใชบริการสารสนเทศศาสตร 1,000 บาท/ภาคการศึกษา
2. คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา (เฉพาะรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร)
2.1 คาหนวยกิตรายวิชาเรียนภาคบรรยาย
หนวยกิตละ
900 บาท
2.2 คาหนวยกิตรายวิชาภาคปฏิบัติการ
หนวยกิตละ
1,500 บาท
2.3 คาหนวยกิตรายวิชา 550 399 Senior Project I 1(0-3-0)
หนวยกิตละ
2,500 บาท
2.4 คาหนวยกิตรายวิชา 550 251 Professional Practice I 1(0-3-0),
รายวิชา 550 351 Professional Practice II 3(0-9-0), รายวิชา 550 352
Professional Practice III 5(0-15-0) หนวยกิตละ
2,000 บาท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตตามที่คณะเภสัชศาสตรเสนอ
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ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
ก. ตามขอ 1 ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา ไมมีผลกระทบตอนักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยจะเริ่มใช
กับนักศึกษาชั้นปที่ 2 ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549 เปนตนไปจึงมีมติใหความเห็นชอบ แลวให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ข. ตามขอ 2 ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให
รองอธิการบดีฝายวิชาการศึกษาขอมูลรายละเอียดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะเหมาจาย
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณบดี ค รั้ ง ที่ 7/2549 เมื่ อ วั น อัง คารที่ 4 เมษายน 2549 จึ งเห็ น ควรให ช ะลอการปรั บ อั ต รา
คาลงทะเบียนรายวิชา (เฉพาะรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร) ไวกอน
มติ

ระเบียบวาระที่ 4.8

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ ฉบับป พ.ศ. 2546 และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
(หลักสูตรตอเนื่อง) ฉบับป พ.ศ. 2546

สรุปเรื่อง
ดว ยคณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารมีค วามประสงคข อปรับ ปรุง แกไ ขหลัก สูต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิตจํานวน 2 สาขาวิชาดังตอไปนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ฉบับป พ.ศ. 2546 ซึ่งจะ
เริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไขคือ การปรับปรุงโดยการ
เปลี่ยนรหัสรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีและในกลุมวิชาเอกเลือกเพื่อจัดระบบการลําดับรายวิชา (ใหม)
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรตอเนื่อง) ฉบับป
พ.ศ. 2546 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไขคือ การ
ปรับปรุงโดยการเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีและในกลุมวิชาเอกเลือกเพื่อจัดระบบการลําดับรายวิชา
(ใหม)
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน 2 สาขาวิชาตามที่เสนอแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.9

รายงานผลการติดตั้งเครือ่ งปรับอากาศหองบรรยาย อาคาร 50 ป

สรุปเรื่อง
ตามที่งานบริการการเรียนการสอน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กองบริการการศึกษา ไดรับ
อนุมัติโครงการปรับปรุงติดตั้งเครื่องปรับอากาศหองบรรยาย อาคาร 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นที่ 4-6 จํานวน
18 หอง ซึ่งเปนหองบรรยายและขณะนี้ไดดําเนินการปรับปรุงติดตั้งเครื่องปรับอากาศเสร็จเรียบรอยแลว แตจะมี
หองบรรยายปรับอากาศที่อยูในความดูแลของงานบริการการศึกษา กองบริการการศึกษาทั้งหมด 30 หอง คือ
อาคาร 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นที่ 2-6 และอาคารศูนยรวม 2 หองประชุม ศร.1201
ในการนี้ง านบริก ารการศึ ก ษาได ติ ด ตอ ประสานงานกั บ งานอาคารสถานที่แ ละยานพาหนะ
เกี่ยวกับอัตราคาบํารุงกระแสไฟฟาตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการใชและอัตราคาบํารุงการใช
อาคารหอประชุมหรือหองประชุม พ.ศ.2541 และประกาศคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
อัตราคาบํารุงการใชหองประชุมหรือหองบรรยายของคณะอักษรศาสตร โดยไดคํานวณอัตราคากระแสไฟฟา
เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่ยังไมรวมกระแสไฟฟาระบบแสงสวางและอุปกรณโสตฯเพื่อประกอบการพิจารณา
การคํ า นวณค า กระแสไฟฟ า ของแต ล ะห อ งและได จั ด ทํ า เอกสารประกอบการพิ จ ารณาการประมาณเฉลี่ ย
คากระแสไฟฟา ราคาตอหนวยตอชั่วโมง รวมทั้งเฉลี่ยภาคเรียนเพื่อเปนแนวทางในการคิดอัตราคาบํารุงการใช
หองบรรยายหรือหองประชุม พรอมนี้ไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุง
กระแสไฟฟามหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอที่ประชุมพิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อ ง กําหนดอัตราคากระแสไฟฟามหาวิทยาลัยศิลปากร แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช
ตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อ ง
กําหนดอัตราคากระแสไฟฟามหาวิทยาลัยศิลปากรตามที่งานบริการการศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
กองบริการการศึกษาเสนอแลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.10

(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาแนวทางสนับสนุนกิจกรรมในเชิงธุรกิจใหมหาวิทยาลัยศิลปากร
และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเห็นชอบรวมกันที่จะใหมีการรวมคณะกรรมการ 2 ชุด เปนชุด
เดียวกัน เพื่อไมใหเกิดความซ้าํ ซอนในการทํางานและเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางตอเนื่องและเกิดประโยชน
สูงสุดกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาแนวทางสนับสนุนกิจกรรม
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ในเชิงธุรกิจใหมหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินการ นั้น บัดนี้ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....เพื่อรวมคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแลว โดยไดมีการพิจารณา (ราง) ขอบังคับดังกลาวในเบื้องตนรวมกับอธิการบดี
รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาทองถิ่น รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม และฝาย
เลขานุการคณะกรรมการฯ โดยใหปรับแกไข (ราง) ขอบังคับดังกลาวกอนเสนอที่ประชุมคณบดี นั้น บัดนี้
ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯไดปรับแกไข (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เรียบรอยแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยใหมีการปรับขอความตามที่ที่ประชุม
เสนอแนะในขอ 6.5 (ใหม) เปนดังนี้
“6.5 กรรมการและเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ แตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดี”
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.11

(ราง) แนวทางการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาแนวทางสนับสนุนกิจกรรมในเชิงธุรกิจใหมหาวิทยาลัยศิลปากร
เห็นชอบรวมกันใหมหาวิทยาลัยจัดทํา (ราง) แนวทางการดําเนินงานและการจัดสรรผลประโยชนทรัพยสิน
ทางปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการคณะกรรมการฯดําเนินการนั้น บัดนี้
ฝ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ ได จั ด ทํ า (ร า ง) แนวทางการดํ า เนิ น การด า นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางสนับสนุนกิจกรรม
ในเชิงธุรกิจใหมหาวิทยาลัยศิลปากรแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน (ราง) แนวทางการดําเนินการดาน
ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหมีการปรับขอความตามที่ที่ประชุมเสนอแนะในขอ 5.2
(ใหม) เปนดังนี้
5.2 หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับสวนที่เหลือของรายไดสุทธิคือ รอยละ 40 โดยมีสัดสวนแตละ
หนวยงานดังนี้
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5.2.1 ภาควิชาหรือหนวยงานที่ผูสรางผลงานสังกัดไดรับรอยละ 30
5.2.2 คณะที่ผูสรางผลงานสังกัดไดรับรอยละ 30
5.2.3 มหาวิทยาลัยไดรับรอยละ 20
5.2.4 หนวยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหดําเนินการไดรับรอยละ 20
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.12

การพิจารณามอบเครือ่ งหมายเกียรติคุณฯ ประจําปงบประมาณ 2549

สรุปเรื่อง
ดวยในปงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีขาราชการ พนักงาน และลูกจางที่เกษียณ
อายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแกกรรม จํานวนทั้งสิ้น 38 ราย แตมีผูที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน 2547 จํานวน 29 ราย ดังนี้
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่อ นามสกุล
นางถนิม ทิพยแกว
นายปราโมทย ธาราศักดิ์
นายวิชัย บุญวาศ
นายสุริยา รัตนพฤกษ
นายวาสิฎฐ อิม่ แสงจันทร
นายปรีชา พรรณนิยม
นางสุวิมล พิณโสภณ
นายสน สีมาตรัง
นางสาวนฤมล งาวสุวรรณ
นางมนวิภา เจียจันทรพงษ
นางวัลยา ชางขวัญยืน
นางสาวผองพรรณ รัศมีดารา
นายชาญ ดํารงคภิญโญ
นายพิชิต ฤกษเนาวรัตน
นางวนิดา สิทธิรณฤทธิ์
นางวรวรรณ พงษขวัญ
นางยุพิน ศรีเมืองใต

สังกัด

หมายเหตุ

คณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ถึ ง แก ก รรมเมื่ อ วั น ที่ 17 เมษายน
2549

คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป

คณะอักษรศาสตร
ลาออกจากราชการเมื่ อ วั น ที่ 2
ตุลาคม 2548

คณะศึกษาศาสตร
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ลําดับ
ที่
18.
19.
20.
21.

ชื่อ นามสกุล
นายลําพอง ชัยจรีนนท
นายสมเจตน ไวยาการณ
นายสมศักดิ์ เกรอต
นางวันดี กายงค

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

นางเฉลียว ใหมดามิ
นายชูศักดิ์ ชิณวงศพรหม
นางทวีพร จุลโพธิ์
นายประเทือง แตงเสร็จ
นายสมาน พุมเทียน
นายสํารวย พันธภู
นายเอนก พวงสุวรรณ
นายหลุย นาคพันะวงศ

สังกัด

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร
ลาออกจากราชการเมื่ อ วั น ที่ 15
เมษายน 2548

กองกิจการนักศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองกลาง

กองงานวิทยาเขต
ลาออกจากราชการเมื่ อ วั น ที่ 1
กุมภาพันธ 2549

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วาดวยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2547 จํานวน 29 ราย
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบรายชื่ อ จํ า นวน 29 รายตามที่ เ สนอ แล ว ให
ดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.13

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุน ทานผูหญิงนิรมล สุริยสัตย
พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามที่คุณหญิงนิรมล สุริยสัตย อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัท โตชิบา (ไทยแลนด) จํากัด
ได มี จิ ต กุ ศ ลบริ จ าคเงิ น จํ า นวนหนึ่ ง ล า นบาทเพื่ อ จั ด ตั้ ง เป น กองทุ น “คุ ณ หญิ ง นิ ร มล สุ ริ ย สั ต ย ” นั้ น ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการประกาศใชระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนคุณหญิงนิรมล
สุ ริ ย สั ต ย พ.ศ. 2539 แล ว นั้ น ต อ มาคุ ณ หญิ ง นิ ร มล สุ ริ ย สั ต ย ได รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ
ทุ ติ ย จุ ล จอมเกล า วิ เ ศษ สามารถใช คํ า นํ า หน า นามว า “ท า นผู ห ญิ ง ” ได ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น เกี ย รติ แ ก ท า นผู ห ญิ ง
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นิ ร มล สุ ริ ย สั ต ย จึ ง ได มี ก ารปรั บ ชื่ อ กองทุ น (ใหม ) เป น กองทุ น “ท า นผู ห ญิ ง นิ ร มล สุ ริ ย สั ต ย ” โดย
งานวินัยและนิติการไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุน ทานผูหญิงนิรมล สุริยสัตย
พ.ศ. .... เสนอที่ประชุมพิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
กองทุน ทานผูหญิงนิรมล สุริยสัตย พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.14

ขอหารือเรื่องการเรียกเก็บเงินขึ้นทะเบียนสําหรับผูยื่นคํารองกูกองทุนกูยืม
ที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) และสงสรุปรายงานการดําเนินการ
งานสอบคัดเลือกประจําปการศึกษา 2549

สรุปเรื่อง
ดวยกองบริการการศึกษาไดทําเรื่องขอหารือการเรียกเก็บเงินขึ้นทะเบียนสําหรับผูยื่นคํารอง
กูกองทุนเงินกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) และสงสรุปรายงานการดําเนินการงานสอบคัดเลือก ประจําป
การศึกษา 2549 ดังนี้
1. กองทุนเงินกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ซึ่งจะดําเนินการใหกับนักศึกษารุนที่
เขาปการศึกษา 2549 จากที่ประชุมตัวแทนแตละหนวยงานมี กองแผนงาน ฝาย/งานคลัง สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 15 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2549
มีขั้นตอนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบดังนี้
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ขั้นตอน

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

1.1 แจงวิธีการเขารวมโครงการ
1.2 ลงทะเบียนทาง web site + print บันทึกขอตกลง

กองกิจการนักศึกษาดําเนินการ

1.3 ลงนามและจัดสงบันทึกขอตกลงใหกองทุน
1.4 ลงนามบันทึกขอตกลงและสงกลับสถานศึกษา 1 ฉบับ
1.5 รับรายงานตัวนักศึกษาใหม
1.6 สงขอมูลการขึ้นทะเบียน

กองบริการการศึกษาดําเนินการ

1.7 ตรวจสอบขอมูลบุคคล
1.8 แจงรายชือ่ ผูมีสิทธิรับทุน

กรอ./กยศ. ดําเนินการ

1.9 รับขอมูลและ print สัญญาแจก
1.10 ลงนามสัญญารับทุนการศึกษาแบบตองใชคืน

กองกิจการนักศึกษาดําเนินการ

1.11 ลงทะเบียนเรียน
1.12 บันทึกขอมูลการลงทะเบียนเรียน/สงขอมูล
1.13 รับขอมูลการลงทะเบียน

กองบริการการศึกษาดําเนินการ

1.14 ตรวจสอบขอมูล
1.15 บันทึกยืนยันจํานวนเงิน

กองกิจการนักศึกษาดําเนินการ

1.16 แจงใหจัดพิมพแบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียน
1.17 print แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน
1.18 การเบิกจายเงิน

งานคลัง/ฝายคลัง ดําเนินการ

โดยมียอดของการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและเรียกเก็บเงินคาขึ้นทะเบียนบางสวน
เรียบรอยแลวประมาณ 1,900 คน
2.
สรุปจํานวนการคัดเลือกและคะแนนสูง-ต่ํา กลุมโควตาพิเศษกับระบบกลาง
Admissions ตรงและกลาง ดังนี้
2.1 โควตาพิเศษ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของประเทศที่จะใหมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค
มีบทบาทในการพัฒนาภูมิภาคของตนในดานตาง ๆ ประกอบกับ มหาวิทยาลัยศิลปากรตองการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่ศึกษาอยูตามโรงเรียนและวิทยาลัยตางๆ ในเขต 28 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรี
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี
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พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว
สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทองและจังหวัดอุทัยธานี ใหไดมีโอกาสเขารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น ไดเริ่มดําเนินการประมาณเดือนกรกฎาคม 2548 – พฤษภาคม 2549 รับสมัครจํานวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1
ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการออกขอสอบวิชาหลักเอง โดยจัดสนามสอบ 6
จังหวัดคือ จังหวัดนครปฐม เพชรบุรี นนทบุรี ลพบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี และใชคะแนนสอบวิชาเฉพาะเดือน
ตุลาคม (สกอ.) มาพิจารณาซึ่งมีคณะวิชาเขารวมจํานวน 4 คณะวิชาคือ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จํานวนรับ 354 คน
ครั้งที่ 2
ดําเนินการโดยนําคะแนน O-NET และ/หรือ A-NET วิชาเฉพาะเดือนตุลาคม (สกอ.) และวิชา
เฉพาะของมหาวิทยาลัยดําเนินการออกขอสอบเองบางรายวิชามาพิจารณา ซึ่งมีคณะวิชาเขารวมจํานวน 11
คณะวิชา ยกเวน คณะเภสัชศาสตร คณะดุริยางคศาสตร วิทยาลัยนานาชาติ จํานวนรับ 725 คน
2.2 ระบบกลาง Admissions ตรงและ Admissions กลาง เป น การดํ า เนิ น การโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยสมัครทางอินเตอรเน็ต และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรเปนศูนยรับสมัคร ทําหนาที่จําหนายระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรใหคําแนะนําและวิธีการสมัครคัดเลือกทาง
อินเตอรเน็ตตรวจภาพสแกนกระดาษคําตอบ การสมัครคัดเลือกแบงเปน 2 ระบบคือ
- Admissions ตรง
การคัดเลือกเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดเองได โดยมีคณะวิชาที่เขารวม
จํานวน 3 คณะวิชาคือ คณะมัณฑนศิลป คณะอักษรศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
- Admissions กลาง
การคั ดเลื อกเปนไปตามเกณฑกลางของที่ ป ระชุม Forums
แตละกลุ มสาขาวิ ชา โดยมี
คณะวิชาเขารวมจํานวน 10 คณะวิชา ยกเวนคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป
คณะดุริยางคศาสตร และวิทยาลัยนานาชาติ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ประเด็นที่ขอหารือคือ
1.
วันที่ 5 มิถุ นายน 2549 และวันที่ 7 มิถุนายน 2549 ที่ จะรับรายงานตัว นักศึก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรประมาณ 3,500 คน จะรับเงินคาขึ้นทะเบียนในวันดังกลาวหรือไม? สําหรับผูที่มีความ
ประสงคจะขอกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) โดยรับทุนไดตามอัตราคาลงทะเบียนที่สถานศึกษากําหนด
เฉพาะคาเลาเรียน (อัตราคาลงทะเบียนดังกลาว ครอบคลุมคาใชจายประเภทคาหนวยกิต คาธรรมเนียม
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บ ซึ่งไมรวมคาหอพักและคาใชจายสวนตัว
ของนักศึกษา) แตไมเกินเพดานที่กําหนดตาราง
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ระดับปริญญาตรี
กลุมสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร
2. ศิลปกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร
3. วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. เกษตรศาสตร
5. สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร เภสัชศาสตร
6. แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร

หนวย : บาท/ป
อัตราสูงสุด
60,000
60,000
70,000
70,000
80,000
150,000

2. การปฏิบัติงานเรื่องการลงทะเบียนของนักศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ในการติ ด ต อ ของเจ า หน า ที่ วิ ท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี ถ า มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ในเรื่ อ งการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหติดตอกับเจาหนาที่กองบริการการศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ถามี
ปญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินตองติดตอกับฝายคลัง ตลิ่งชัน และบางสวนสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศ ดําเนินการเอง
ซึ่งถาความรับผิดชอบขึ้นอยูกับกองบริการการศึกษาวิทยาเขตใดก็ควรจะไปดวยกัน เชน ถาอยูกับกองบริการ
การศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรใหทํางานคูกับงานคลัง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร หรือกอง
บริการการศึกษา วังทาพระ ใหทํางานคูกับฝายคลัง ตลิ่งชัน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
ก. ในประเด็นขอ 1 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหรับเงินคาขึ้นทะเบียนในวันที่ 5
มิถุนายน และวันที่ 7 มิถุนายน 2549 ที่จะมีการรับรายงานตัวนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ข. ในประเด็นขอ 2 ที่ประชุมแลวมีมติใหความเห็นชอบตามที่เสนอ ทั้งนี้ หากนักศึกษามีปญหา/
ขอสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับการขอกูกองทุนเงินกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ขอใหติดตอสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่กองกิจการนักศึกษา
มติ

ปดประชุมเวลา 13.35 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

