
              รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                   ครั้งที่  12/2549 
                       วันอังคารที่  20 มิถุนายน  2549 
    ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

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

 

ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.วิวัฒนชัย   อัตถากร  อธิการบด ี   ประธานที่ประชุม 

   2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ    

   3.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี             

   4.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

     และรักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

   5.  อ.สกุล  บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  

   6.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

   7.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม    

   8.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร 

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร 

  9.  อ.ปญญา   วจิินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ      

 10.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 11.  อ.บัญชา  ชุมเกษร   รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 12.  อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน  คณบดีคณะมณัฑนศิลป               

 13.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร      

 14.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

 15.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 16.  อ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน  รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 17.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 18.  อ.ธนาทร   เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร    

 19.  รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 20.  ผศ.ดร.ดาวลอย  กาญจนมณีเสถียร    แทนคณบดีคณะวิทยาการจดัการ 

 21.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 22.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    

 23.  ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
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 24.  อ.ดร.วัชน ี เชาวดํารงค  รองผูอํานวยการฝายบริหารสถาบันวิจัยและพฒันา 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 25.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป               

 26.  ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  ประธานสภาคณาจารย   

   

ผูไมมาประชมุ 
  1.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา            ติดราชการ 

     และภูมิปญญาทองถิ่น  

  2.  อ.ดร.ศุภชยั  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา            ติดราชการ  

  3.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร                  ติดราชการ 

  4.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ             ติดราชการ 

  5.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกลุ  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ             ติดราชการ 

  6.  อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา             ติดราชการ 
 
เปดประชุมเวลา  10.20  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

    
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  11/2549 
   เมื่อวันอังคารที่  30  พฤษภาคม  2549 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่  11/2549  เมื่อวันอังคารที่  30 พฤษภาคม  2549  

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข   
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่ 2.1  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 

2548 ดังนี้ 
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  1.   คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา  463  202  การศึกษา

พิเศษเบื้องตน  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตรในการประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 

  2.   คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 080 119 Eastern 

Civilization   ของนักศึกษาจํานวน  1  ราย   ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

อักษรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 

  3.   คณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 517 331 Algorithm 

Analysis  and  Design  ของนักศึกษาจํานวน 7 ราย  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะวิทยาศาสตรในการประชุมครั้งที่  6/2549  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะกรรมการ

คณะวิทยาศาสตรในการประชุมครั้งที่  6/2549  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549   

  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังกลาว  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2.2  การประชุมเพือ่ชี้แจงการเสนอและบริหารโครงการเพือ่ขอรับการสนับสนุน 
   งบประมาณจากเอเปค 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหนางสาวลักขณา  บัณฑิตศรี  ตําแหน ง เจ าหนาที่                        

วิเทศสัมพันธ 6  เขารวมประชุมเพื่อชี้แจงการเสนอและการบริหารโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ          

จากเอเปค  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 นั้น นางสาวลักขณา บัณฑิตศรี  ไดสรุปการประชุมดังนี้ 

  ในแตละปเอเปคหรือความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  -  แปซิฟก   (Asia – Pacific             

Economic Cooperation : APEC) จะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของเขต

เศรษฐกิจสมาชิก โดยหนวยงานของเขตเศรษฐกิจสมาชิกที่สนใจสามารถจัดทําโครงการและนําเสนอผานหนวยงาน

ที่ทําหนาที่เปนผูประสานงานในแตละคณะทํางานเอเปคหรือกระทรวงการตางประเทศเพื่อนําเสนอเขาสูที่ประชุม

คณะทํางานเอเปคที่เกี่ยวของตอไป 

  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหนวยงานที่ทําหนาที่เปนผูประสานงานใน

เครือขายดานการศึกษา (EDNET) ภายใตคณะทํางานเอเปคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (APEC HRD 

Working Group) ไดเชิญชวนใหสถาบันอุดมศึกษารวมพิจารณาจัดทําโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ

สนับสนุนจากเอเปค  ทั้งนี้  การจัดทําโครงการเพื่อเสนอเอเปคพิจารณาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณนั้น 

ควรมีความสอดคลองกับมติที่ประชุมผูนําหรือที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของเอเปคคือเนนในดานการศึกษาและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย  ควรศึกษา Joint Statement from the 3rd APEC Education Ministerail Meeting            

เพราะจะทําใหโครงการมีโอกาสที่จะไดรับการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญและไดรับงบประมาณสนับสนุน          
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สูงกวาโครงการอื่น ๆ โดยผูที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษา

ตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและหากคณะวิชา/หนวยงานใดมีความสนใจและตองการรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่จะจัดทําโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเอเปค  ขอใหจัดสงโครงการหรือขอรายละเอียดของ

โครงการดังกลาวไดที่รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

 
ระเบียบวาระที่ 2.3  มติที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)  ยืนยัน Admissions  ป 2550                  
   ยังคงใชเกณฑเดิม             
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยรองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัติวัตร  รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงความคืบหนาใน  

เร่ือง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา        

หรือ Admissions  ปการศึกษา 2550 วา ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันเสารที่ 17 มิถุนายน 

2549 เห็นชอบใหยังคงยึดตามกรอบเดิมของ Admissions ปการศึกษา 2549 โดยองคประกอบที่ใชในการ

พิจารณายังคงใชผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุมสาระการเรียนรู    (GPA) รอยละ  20  และผลการเรียนเฉลี่ยตลอด

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (GPAX) รอยละ 10  สวนคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ยังใชสัดสวนเดิมคือรอยละ   35 – 70  และผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง   

(A-NET)  รอยละ 0 - 35  โดยไมเปลี่ยนแปลงไปใชสัดสวนใหมตามมติเดิมของ ทปอ. 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบความคืบหนาในเรื่องดังกลาว   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและหากคณะวิชา/หนวยงานใดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมขอใหนาํเสนอรองอธิการบดี

ฝายวิชาการเพือ่พิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 2.4  ผลการปฏิบัตติามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  3/2549  เมือ่วันพุธที่          
   10 พฤษภาคม 2549             
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยงานการประชุมไดจัดทําสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2549  

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม  2549  เพื่อใหหนวยงานที่ เกี่ยวของรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม              

สภามหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมคร้ังที่ 4/2549 วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 

2549 ตอไป 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ   
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการปฏิบัติตามมติทีป่ระชมุ

สภามหาวิทยาลัย  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชมุสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ 4/2549 วันพุธที่ 

12 กรกฎาคม 2549 ตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการใชหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยสํานักหอสมุดกลางมีความประสงคขอแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการใช

หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2545 หมวดที่ 3 การยืม การคืน วัสดุการศึกษาของหอสมุดโดยมีรายละเอียด

การแกไขและเพิ่มเติมดังนี้ 

  ขอ 12 กําหนดเวลาใหยืม รับคืนและจํานวนวัสดุการศึกษาท่ียืมไดทั้งจากหอสมุดพระราชวัง

สนามจันทร หอสมุดสาขาวังทาพระ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีทุกแหงรวมกันดังนี้ 

 12.1  หนังสือทั่วไป 

  12.1.1  อาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรใหยืมได

ไมเกิน 10 เลม กําหนดเวลายืมเลมละไมเกิน 15 วัน 

  12.1.2  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรใหยืมไดไมเกิน 15 เลม 

กําหนดเวลายืมเลมละไมเกิน 15 วัน 

  12.1.3  นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักเรียนโรงเรียนสาธิต  ลูกจางประจํา ลูกจาง

ชั่วคราวมหาวิทยาลัยศิลปากรและขาราชการเกษียณอายุใหยืมไดไมเกิน  7 เลม  กําหนดเวลายืมเลมละไมเกิน 7 

วัน 

 12.3  หนังสือประกอบการสอน 

 การยืมหนังสือประกอบการสอนและการวิจัยของอาจารยและพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการใหยืมไดไมเกิน 40 เลม กําหนดเวลายืม 1 ภาคการศึกษา 

  ทั้งนี้ หอสมุดมีสิทธิที่จะเรียกหนังสือประกอบการสอนที่ใหยืมคืนกอนกําหนดไดใน

กรณีที่จําเปน 
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12.4  โสตทัศนวัสดุ 
อาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต 

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวมหาวิทยาลัยศิลปากรและขาราชการเกษียณอายุใหยืมไดไมเกิน 3 รายการ และ 

คูมือประกอบ (เชน หนังสือประกอบเทป หนังสือประกอบซีดี  เปนตน) อีกไมเกิน 3 เลม กําหนดการยืมรายการ           

เลมละไมเกิน 3 วัน 

  พรอมจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการใชหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ฉบับที่...) พ.ศ. .... เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการ

ใชหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร  (ฉบับที่...) พ.ศ. ....  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 การประเมนิหวัหนาภาควชิา 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนง

หัวหนาภาควิชา  ลงวันที่  10  กุมภาพันธ  2549   คณะวิทยาศาสตรมีหัวหนาภาควิชาที่จะตองไดรับการประเมิน

ตามประกาศดังกลาวจํานวน 1 ภาควิชาคือ  หัวหนาภาควิชาเคมี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

วิทยาศาสตรในการประชุมครั้งที่ 7/2549 วันที่ 17 พฤษภาคม 2549  เห็นชอบใหเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิและมี

ประสบการณจํานวน 3 คน เพื่อเปนคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาเคมีดังนี้ 

  1.  อาจารย ดร.ชาคร วิภูษณวนิช  ประธานกรรมการ 

  2.  อาจารยฐิติรัตน พรประยุทธ  กรรมการ 

  3.  รศ.ดร.สืบสกุล  อยูยืนยง   กรรมการ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงาน

ของหัวหนาภาควิชาเคมีตามที่คณะวิทยาศาสตรเสนอ  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3 การเขารวมโครงการสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  ศธ  0520 /01022  ลงวันที่  2  มีนาคม  2549  แจง

ความประสงคการเขารวมโครงการสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา  เพื่อใหผูมีเงินไดซึ่งบริจาคเงิน
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เพื่อสนับสนุนการศึกษาแกมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิขอหักลดหยอนเงินบริจาคได  จึงขอใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอชื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรตอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประกาศกําหนดตอไปน้ัน 

  ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดนําเสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแลวและ

กระทรวงศึกษาธิการไดสงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 มาเพื่อทราบ ซึ่ง

ปรากฏตามบัญชีรายชื่อสถาบันอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการยกเวน

ภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป สําหรับเงินไดที่จายเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุน

การศึกษา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบและพิจารณาประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร ฉบบัลงวันที่ 16   กมุภาพันธ 

พ.ศ.2549 เร่ือง รายชื่อสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิม่ ภาษธีุรกิจเฉพาะและ           

อากร แสตมปสําหรับเงินไดที่จายเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ สําหรับรายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินการในการใชสิทธิประโยชนทางภาษี

เพื่อสนับสนุนการศึกษา  เพื่อใหเกิดความคลองตัวและเพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอยตอผูมี

เงินไดซึ่งประสงคบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาแกมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิขอหักลดหยอนเงินบริจาคได             

ที่ประชุมมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยที่พักอาศัยชั่วคราวของมหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการที่พักฯ คร้ังที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 เห็นชอบใหมีการ

ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยที่พักอาศัยชั่วคราวของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร พ.ศ.2534  เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะในปจจุบัน  โดยงานวินัยและนิติการได

จัดทํา (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยที่พักอาศัยชั่วคราวของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร พ.ศ. .... เสนอที่ประชุมพิจารณา 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วาดวยที่พักอาศัยชั่วคราวของมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  พ.ศ. .... โดย

ใหมีการปรับแกไขในเรื่องคําจํากัดความ  “ที่พักอาศัยชั่วคราว”  (ใหม)  ตามที่ที่ประชุมเสนอแนะแลวใหนําเสนอ 

อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.5 ผศ.ดร.มณีวรรณ  ผิวนิ่ม  ขอขยายเวลาการสงรายงานผลงานความกาวหนา 
 ของการไปปฏิบัติงานเพือ่เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ (ข้ันสุดทาย) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให  ผูชวยศาสตราจารย  ดร .มณีวรรณ  ผิวนิ่ม  ภาควิชา

มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแต

วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 นั้น 

เนื่องจากผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ  ผิวนิ่ม อยูในระหวางการตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลในขั้นสุดทายและการจัดพิมพรายงาน จึงประสงคขอขยายเวลาการสงรายงานผลงานความกาวหนาของการ

ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ (ขั้นสุดทาย) ออกไปอีก 1 เดือน โดยจะจัดสงรายงานผลงาน

ความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ (ขั้นสุดทาย) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 

ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี คร้ังที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 24 

พฤษภาคม 2549 แลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ  ผิวนิ่ม 

ขอขยายเวลาการสงรายงานผลงานความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ                  

(ขั้นสุดทาย)  ออกไปเปนวันที่ 30 มิถุนายน 2549 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6 การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 898/2548 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2548 แตงตั้งคณะกรรมการ

กองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต  โดยประกอบดวย  รองอธิการบดีฝายบริหาร  เปนประธานกรรมการ                 

รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร  เปนกรรมการ  รองอธิการบดี  เพชรบุรี เปนกรรมการ ผูชวยศาสตราจารย          

วาสิฏฐ  อิ่มแสงจันทร  เปนกรรมการ  รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  เปนกรรมการ  และ นายสหรัฐ  

มณีจันทร  เปนกรรมการและเลขานุการ  นั้น 

  เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย วาสิฏฐ  อิ่มแสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรได            

ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2549 ดังนั้น จะเพิ่มกรรมการในคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุ

รถยนตหรือไม อยางไร 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง รองศาสตราจารย สุรพล  นาถะพินธุ เปน

กรรมการกองทุนประกันอุบัติเหตุรถยนต  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.7 พระนักศึกษาขอเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ในวัน

เสารที่ 29 กรกฎาคม 2549 นั้น ไดมีพระนักศึกษาผูจบปริญญามหาบัณฑิต  ปการศึกษา 2548 จํานวนทั้งสิ้น 8 รูป 

แจงความประสงคขออนุญาตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในสถานภาพของพระภิกษุสงฆ ซึ่งนาจะเปน              

พิธีการที่แยกจากนักศึกษาฝายฆราวาสทั่วไป เพื่อเปนการประกาศเกียรติประวัติและประกาศใหพุทธศาสนิกชน

รับรูวา  พระภิกษุ สามเณรไดรับสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาเทาเทียมกับบุคคลทั่วไปและเปนผูมีความรูทางโลก

พอเพียงที่จะนําไปประยุกตใชกับความรูทางธรรม  เพื่อเผยแผหลักธรรมของพระพุทธเจาแกพุทธศาสนิกชนสืบ

ตอไป 

  ทั้งนี้  ในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการรับพระราชทานปริญญาบัตรเทาที่ผานมา             

พระนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยจะไมไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  นอกจากจะมีการ              

ลาสิกขาบทกอนจึงจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  อยางไรก็ตามบัณฑิตวิทยาลัยไดสอบถามขอมูลไปยัง

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ  แลวปรากฏวาปจจุบันมีบางมหาวิทยาลัยไดใหพระนักศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

ไดดวย  เชน  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (มหาวิทยาลัย-  

ศรีนครินทรวิโรฒจะพิจารณาเปนป ๆ ไป) สําหรับในเรื่องพิธีการมหาวิทยาลัยจะมีการประสานงานไปยังสํานัก

พระราชวัง  สวนบางมหาวิทยาลัยที่ไมไดจัดใหพระนักศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  เชน  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนตน  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากตามธรรมเนียมปฏิบัติ เทาที่ผานมาในสวนของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยจะไมไดเขารับพระราชทานปริญญา

บัตร  นอกจากจะมีการลาสิกขาบทกอนจึงจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบกับระยะเวลากระชั้นชิด

มากและมหาวิทยาลัยยังไมมีความพรอมดวยเหตุผลดังกลาว ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นวาในปนี้คงให             

พระนักศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตรไมไดและเห็นควรใหมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาหารือวาในปตอไป

สมควรใหพระนักศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  หรือไม อยางไร  รวมทั้งใหพิจารณาถึงรูปแบบ พิธีการ        

ในการที่พระนักศึกษาขอเขารับพระราชทานปริญญาบัตรหากมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาเหมาะสม  เพื่อจะได

ยึดถือเปนธรรมเนียมการปฏิบัติตอไปในภายภาคหนา 
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ระเบียบวาระที่ 4.8 การเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา  2548 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2549  เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2549 วาระที่ 4.4 ที่

ประชุมไดใหความเห็นชอบในหลักการใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง การฝกซอมเขารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา 2548 โดยที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหมีการปรับเล่ือนเวลา              

การฝกซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกของบัณฑิต

วิทยาลัย  โดยใหจัดไวในลําดับทายตอจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศ           

ใชตอไป นั้น 

  ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อ          

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2549 ไดพิจารณาแลวมีมติขอใหที่ประชุมคณบดีทบทวนรูปแบบการเขารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2548  (ใหม)   โดยใหนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกของ 

บัณฑิตวิทยาลัยเขารับพระราชทานปริญญาบัตรเปนลําดับแรก แลวตอดวยนักศึกษาระดับปริญญาตรีของแตละ

คณะวิชาตามลําดับเพื่อใหเปนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบรูปแบบการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจําปการศึกษา 2548  (ใหม)  โดยใหนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย        

เขารับพระราชทานปริญญาบัตรเปนลําดับแรก แลวตอดวยนักศึกษาระดับปริญญาตรีของแตละคณะวิชา

ตามลําดับ  

  ทั้งนี้   ที่ประชุมมอบหมายใหรองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร  พิจารณานําเสนอ

คณะกรรมการอํานวยการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ วาในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป

การศึกษา 2549 สมควรจะใหนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัยเขารับ

พระราชทานปริญญาบัตรหรือไม อยางไร เนื่องจากหอประชุมมีพื้นที่จํากัดประกอบกับปริมาณนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ที่สําเร็จการศึกษาในแตละปมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ  พรอมกับใหหารือสํานักพระราชวังในเรื่อง

ดังกลาวดวย 

 
ปดประชุมเวลา  12.10  น. 
      

 

 

         (นางสาวศุภาวรรณ   ถาวรล้ําเลิศ)                           

                ผูจดรายงานการประชุม 
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