รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 15/2549
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2549
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
--------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวฒ
ั นชัย อัตถากร
2. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
3. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
4. รศ.วิโชค มุกดามณี
5.
6.
7.
8.
9.

รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
อ.สกุล บุณยทัต
ผศ.สาทิศ ชูแสง
อ.อภิชัย ภิรมยรักษ

10. อ.บัญชา ชุมเกษร
11. รศ.สุรพล นาถะพินธุ
12. อ.นพดล ยุทธมนตรี
13.
14.
15.
16.

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

17. อ.วิชัย จันทรักษา
18.
19.
20.
21.
22.

อ.ธนาทร เจียรกุล
รศ.ดร.วิชัย กอประดิษฐสกุล
ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
และรักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
รองคณบดีฝายบริหาร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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23. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
24. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
25. อ.ดร.วรพจน ชอบธรรม
26. รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
27. ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ
ผูไมมาประชุม
1. อ.เจริญ คัมภีรภาพ
2. รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
3. อ.ดร.สุวัฒน ทาสุคนธ
4. อ.ปญญา วิจินธนสาร
5. อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
6. ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี
7. รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
8. ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
9. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกลุ

รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย

รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญา
และภูมิปญญาทองถิ่น
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ

\

ติดราชการ
ติดราชการ
ลาปวย
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.30 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 14/2549
เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2549

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2549
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้
หนา 11 ใหเพิม่ ขอความตอไปนี้เปนยอหนาสุดทาย
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“อนึ่ง ในกรณีที่มีผูใหบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยหลายครั้ง/หรือมีจํานวน
ตอเนื่องหลาย ๆ ครั้ง ที่ประชุมไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําเกณฑการพิจารณาและปรับปรุงวิธีที่
จะมอบของที่ระลึกตอไป”
หนา 15 มติที่ประชุม วาระที่ 4.12 ใหตัดขอความในวรรคที่ 3 และวรรคที่ 4 ออกแลวให
เพิ่มเติมขอความตอไปนี้แทน
“อนึ่ง สําหรับหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2550 ในหลักเกณฑขอ 3.3 หนวยงานที่ไมมีรายไดและใหสํานักงานอธิการบดีวังทาพระ/พระราชวังสนาม
จันทร รับผิดชอบการเบิกจาย ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหตัด “ศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี” ออก โดยให “ศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” รับผิดชอบคาใชจายดําเนินงานเอง
โดยจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดผานคณะวิทยาศาสตร”
สําหรับหลักเกณฑขอ 6.7 ใหเพิ่มเติมจากหลักเกณฑเดิม ดังนี้ “6.7 ใหคณะวิชา/หนวยงาน
ประมาณการตั้งงบประมาณสมทบเปนคาใชจายสําหรับการปรับปรุงอาคารใหเปนอาคารอนุรักษพลังงานสําหรับ
อาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 สําหรับอาคารควบคุมและโรงงาน
ควบคุม”
หนาที่ 19 บรรทัดที่ 4 ใหเพิ่มเติมขอความดังตอไปนี้ “of Understanding ทั้งนี้ ในรายละเอียด
ของ (ราง) Agreement และ (ราง) Memorandum of Understanding งานวิเทศสัมพันธไดดําเนินการตรวจสอบ
และเห็นวามีประเด็นเบื้องตน 3 ขอที่ตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากรในเรื่อง
จํานวนสัปดาหในแตละภาคการศึกษา จํานวนหนวยกิตตลอดจนผูลงนามรางตองเปนระดับอธิการบดี และคณบดี...”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพือ่ ทราบ
รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามมติการประชุมนายกรัฐมนตรี
กับภาคเอกชนกลุม 3 จังหวัดอันดามัน (ภูเก็ต พังงา และกระบี่)

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือที่ นร 0504/ว (ล) 6805 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2549
แจงเรื่อง รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามมติการประชุมนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนกลุม 3 จังหวัด
อันดามัน (ภูเก็ต พังงา และกระบี่) ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบในเรื่องดังกลาวเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2549 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ
ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลวเห็นวา รายงานความกาวหนา
ดังกล าวเป นการรวบรวมผลการดํ าเนินงานโครงการที่สํ าคั ญจึ งเห็นสมควรเผยแพรใหมหาวิทยาลั ยทราบเพื่ อ
ประโยชนในการศึกษา คนควาและอางอิงตอไป
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2548 ดังนี้
1. วิทยาลัยนานาชาติประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 912 305 Business
Laws ของนักศึกษาจํานวน 4 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติใน
การประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549
2. คณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 365 103 Introduction
to ceramics
ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
มัณฑนศิลป ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549
3. คณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 518 492 การศึกษา
รายบุ ค คลของนั ก ศึ ก ษาจํ า นวน 1 ราย ซึ่ ง ได ผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า
คณะวิทยาศาสตรในการประชุมครั้งที่ 11/2549 และคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 11/2549
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549
4. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา
700 409 จุลนิพนธ ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจํา
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2549
5. คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 433 204 Chinese
Philosophy ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
โดยการเวียนขอความเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549
ในการนี้ รองอธิ การบดี ฝ ายวิ ชาการได อนุ มั ติ การขอแก ไขค าระดั บผลการศึ กษาของรายวิ ชา
ดังกลาวแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.3

แนวทางปฏิบัตงิ านในชวงระหวางรอการเลือกตั้งและจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ นร 0504/ว 90 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2549 แจงวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ใหความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติงาน
ในชวงระหวางรอการเลือกตั้งและจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม โดยขอใหรัฐมนตรีและผูเกี่ยวของเรงดําเนินการในเรื่อง
ตาง ๆ ตามลําดับไดแก
1. การปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีในปจจุบัน
2. โครงการตาง ๆ ที่ขอใหผูเกี่ยวของเรงดําเนินการ
3. การจัดซื้อจัดจางหรือการประกวดราคาในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการขนาดใหญ
ตาง ๆ
ในการนี้ สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาจึ งแจ ง ให ม หาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น ทราบและ
พิจารณาดําเนินการตามแนวทางดังกลาว โดยเฉพาะการดําเนินการในเรื่องที่ 1 ซึ่งจะตองตรวจสอบแผนงาน/
โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไวแลวตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและเรงรัดการ
ดําเนินการในรายการที่คั่งคาง (ถามี) ใหแลวเสร็จโดยเร็ว สวนในกรณีที่มีความจําเปนหรือเห็นควรเปลี่ยนแปลง
งบประมาณไปใช ในรายการอื่นภายในส วนราชการเดียวกั นใหพิ จารณาจั ดลํ าดั บความสํ าคั ญและดําเนิ นการ
ตามขั้นตอนโดยเร็วตอไป สําหรับงบประมาณปกติ (ไมใชงบกลาง) ที่เปนสวนเหลือจากการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางตามแผนงาน/โครงการ หากประสงคจะนําเงินสวนที่เหลือดังกลาวไปดําเนินการในแผนงาน/โครงการอื่น
ที่จําเปนภายในสวนราชการเดียวกัน ใหขอตกลงรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไป
สําหรับการดําเนินการในเรื่องที่ 2 ในสวนที่เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คือ กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคตขอใหเรงรัดการดําเนินการใหนักเรียนนักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพยเขามาใชประโยชนจากเงินกองทุนใหมากขึ้นดวย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2.4

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 รอบ 9 เดือน
ในชวงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2548 – 30 มิถุนายน 2549

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักงาน ก.พ.ร. ขอใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ในชวง
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2548 - 30 มิถุนายน 2549 โดยขอใหสงภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 ซึง่ มหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการเรียบรอยแลว นัน้ ปรากฏดังสรุปผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ดังนี้
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1. น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนน 100 คะแนน ประกอบดวย
 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
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
 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 ) และตัวชี้วัดภาค
บังคับ ( จํานวน 12 ตัวชี้วัด )
2. ผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ในชวงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2548 – 30 มิถุนายน 2549
ตามที่ไดรับแจงจากผูกํากับดูแลและคณะวิชา / หนวยงาน นั้น ปรากฏผลการประเมินตนเองโดยรวมคะแนนทุก
ตัวชี้วัดแลวไดคะแนน รอยละ 46.3561 (คะแนนเต็ม 85 คะแนน) และหากประเมินตนเองโดยรวมคะแนนเฉพาะ
ตัวชี้วัดที่สามารถประเมินได (ไมรวม N/A) ขณะนี้ปรากฏผลคะแนนได รอยละ 55.8378 (คะแนนเต็ม 70.58
คะแนน) ทั้งนี้ยังไมรวมถึงตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่ 1-2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. จํานวนตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 41 ตัวชี้วัด ปรากฏผลการดําเนินงานตามคาคะแนน ดังนี้
คาคะแนนระดับ 5.00

จํานวน 13 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 31.70

คาคะแนนระดับ 4.00 - 4.99

จํานวน 3 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 7.31

คาคะแนนระดับ 3.00 - 3.99

จํานวน 2 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 4.878

คาคะแนนระดับ 2.00 - 2.99

จํานวน 4 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 9.756

คาคะแนนระดับ 1.00 – 1.99

จํานวน 6 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 14.634

คาคะแนนระดับ 0.00 - 0.99

จํานวน 8 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 19.512

คาคะแนนระดับ N.A

จํานวน 5 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 12.195

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ แลวจะไดใหคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
เรงรัดการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตอไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.5

การจัดสรรเงินกู กรอ. ไปยังมหาวิทยาลัยลาชา

สรุปเรื่อง
ดวย อ.สกุล บุณยทัต รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงความ
คืบหนาของการที่มีมหาวิทยาลัยหลายแหงไดรองเรียนกรณีที่กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดสรรเงินกู
ยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ในงวดแรกลาชา ทั้งที่ไดเปดการสอนมานานกวา 2 เดือนแลว สวนสาเหตุ
ที่ กยศ. ยังไมสามารถโอนเงินกูเรียน กรอ. ไปใหกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ได เพราะตองรอผลวินิจฉัยของอัยการ
สูงสุดวา การที่ยังไมมีพระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุน กรอ. ออกมาบังคับใช จึงใหใชระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยกองทุนเพื่อการศึกษา 2549 เพื่อให กยศ.บริหารจัดการกองทุน กรอ. จะทําไดหรือไม และตองดําเนินการ
อยางไร ซึ่งลาสุดสํานักงานอัยการสูงสุดไดแจงเรื่องมาวา สามารถทําไดแตนิสิตนักศึกษาที่ยื่นกูจะตองทําสัญญา
กูยืมเรียนกับ กยศ. ซึ่งทาง กยศ.ตองทําตัว (ราง) สัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบกอน จึงตองใช
ระยะเวลาในการตรวจสอบใหรอบคอบและเพิ่งจะตรวจสอบเสร็จ โดยไดสงแบบฟอรมสัญญาผานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสไปใหกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ แลว เพื่อใหนักศึกษาไดทําสัญญากูยืม แลวสงกลับมายัง กยศ.
จากนั้นจะมีการโอนเงิน กรอ. ไปใหกับมหาวิทยาลัยซึ่งคาดวาภายใน 1 – 2 สัปดาหจากนี้จะโอนเงิน กรอ.ไปให
มหาวิทยาลัยได และ กยศ. ไดเตรียมเงินใหแลวกวา 4,800 ลานบาท โดยในปนี้มหาวิทยาลัยไดสงยอดนักศึกษา
ที่ขอกูมาประมาณ 200,000 คน ต่ํากวายอดที่ตั้งเปาไวประมาณ 400,000 คน โดยรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
จะไดแจงความคืบหนาใหคณะวิชาทราบทันทีที่ไดมีการโอนเงิน กรอ. มายังมหาวิทยาลัยศิลปากรแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.6

รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ดวย อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดแจงใหที่
ประชุมทราบถึงความคืบหนาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาระดับอุดมศึกษาวา สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) ไดแจงรายชื่อกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งตามกําหนดการเดิมกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จะทําการประเมินมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในชวงระหวางวันที่ 13 – 15 กันยายน 2549 แตเนื่องจากวันที่ 13 กันยายน 2549 เปนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย
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ศิลปากร ดังนั้น จึงอาจมีการเลื่อนวันการประเมิน สวนจะเปนชวงวัน - เวลาใด รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
การศึกษาจะไดแจงความคืบหนาใหที่ประชุมทราบทันทีที่ไดกําหนดวันประเมิน (ใหม) แลว ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวยรายชื่อดังตอไปนี้
1. ศาสตราจารย ดร.ธีระ สูตะบุตร
ประธานกรรมการ
(เชี่ยวชาญสาขาเกษตรศาสตร)
2. รองศาสตราจารย นายแพทยจิตเจริญ ไชยาคํา
กรรมการ
(เชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ บริหารการศึกษา)
ปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. นาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น
กรรมการ
(เชี่ยวชาญสาขาสถาปตยกรรมไทย)
ปจจุบัน อาจารยพิเศษคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. อาจารยพวงเพ็ญ วิบูลยสวัสดิ์
กรรมการ
(เชี่ยวชาญสาขาสถาปตยกรรม)
ปจจุบัน อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. รองศาสตราจารย ดร.ชูเวช ชาญสงาเวช
กรรมการ
(เชี่ยวชาญสาขาวิศวกรรม (อุตสาหการ))
ปจจุบัน รองคณบดีคณะการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร
6. รองศาสตราจารย ดร.ธนวดี บุญลือ
กรรมการ
(เชี่ยวชาญภาษาศาสตร จิตวิทยาสังคม นิเทศศาสตรและการประชาสัมพันธ)
ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7. ดร.ทิพย นิลนพคุณ
เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
คณะศึกษาศาสตรขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน

สรุปเรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2549 ไดพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง คณะศึกษาศาสตรขอเปลี่ยนชื่อ “ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน” เปน “ภาควิชาการ
พัฒ นามนุษ ยและสังคม” โดยที่ป ระชุ มไดพิ จารณาแล วเห็ นวา เพื่อ ใหเ กิดการรัด กุม และรอบคอบมากยิ่งขึ้ น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อภาควิชา จาก “ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน” เปน “ภาควิชาการพัฒนามนุษยและ
สังคม” เนื่องจากชื่อ “ภาควิชาการพัฒนามนุษยและสังคม” เปนภารกิจของหนวยงานในระดับคณะวิชามากกวา
ระดับภาควิชาจึงเห็นควรให “ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน” พิจารณาในเรื่องขอบเขต เนื้อหาหลักสูตรและ
การเปลี่ยนชื่อภาควิชาอีกครั้ง โดยใหคณะศึกษาศาสตรรวมกับ “ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน” ประสานกับ
รองอธิการบดีฝายวิชาการในการเชิญนักวิชาการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาในรายละเอียดดังกลาวอีกครั้ง แลวให
นําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ในการนี้ รศ.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ประสงค
จะขอเชิญ อ.ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร หั วหนา ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียนเขามาเพื่อ ขอชี้แจงเหตุผล/
ความจําเปนที่ใหมีการเปลี่ยนชื่อ จาก “ ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน” เปน “ภาควิชาการพัฒนามนุษยและ
สังคม” ตอที่ประชุมซึ่งประธานไดพิจารณาแลวอนุญาตให อ.ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร เขามาชี้แจงตอที่ประชุม
แตเนื่องจากมีเวลาคอนขางจํากัดและประกอบกับไมไดรับทราบวาระลวงหนามากอน ประธานเห็นวา เพื่อใหเกิด
ความรัดกุม/ชัดเจนและรอบคอบยิ่งขึ้นประธานจึงไดมอบหมายให อ.ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร จัดทําเอกสาร
เกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุผล/ความจําเปนของการเปลี่ยนชื่อภาควิชาเพื่อเสนอตอที่ประชุมคณบดี ในวัน
อังคารที่ 15 สิงหาคม 2549 กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 13 กันยายน 2549 ตอไป โดยให
ประสานงานกับรองอธิการบดีฝายวิชาการเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกลาวดวย
ในการนี้ อ.ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร ไดกลาวชี้แจงตอที่ประชุมวา ในเบื้องตนทางภาควิชา
พิจารณาแลวประสงคขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาจาก “ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน” เปน “ภาควิชาการศึกษาเพื่อ
การพัฒนามนุษยและสังคม” แทน จากเดิมซึ่งขอเปลี่ยนเปน “ภาควิชาการพัฒนามนุษยและสังคม” เพื่อไมให
เกิดความซ้ําซอนกับคณะอื่นและเปนชื่อที่มีความหมายชัดเจน/จํากัดความและเนนไปทางการศึกษาตลอดชีวิต
มากขึ้นกวาเดิม สําหรับเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุผล/ความจําเปนของการเปลี่ยนชื่อภาควิชา เปน
“ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม” จะไดนําเสนอตอที่ประชุมคณบดีในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม
2549 ตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในความคืบหนาของเรื่องดังกลาว
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทนทั่วไปแทนตําแหนงที่วาง

สรุปเรื่อง
ดวยวันที่ 9 กันยายน 2549 จะเปนวันครบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภาคณาจารย
ดังตอไปนี้
1. กรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนทั่วไปจะมีผูออกตามวาระจํานวน 4 คน และมีตําแหนง
วางอยูเดิม 1 ตําแหนง ทําใหมีตําแหนงวางรวม 5 ตําแหนง
2. กรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะจะมีผูออกตามวาระจํานวน 2 คน และมีตําแหนง
วางอยูเดิม 11 ตําแหนง ทําใหมีตําแหนงวางรวม 13 ตําแหนงดังนี้
2.1
- วาง คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
2.2
- วาง คณะสถาปตยกรรมศาสตร (วาระถึง 9 กันยายน 2550)
2.3
- วาง คณะโบราณคดี
2.4
- วาง คณะมัณฑนศิลป
(วาระถึง 9 กันยายน 2550)
2.5
- วาง คณะอักษรศาสตร
2.6
- วาง คณะอักษรศาสตร
(วาระถึง 9 กันยายน 2550)
2.7 ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ
คณะศึกษาศาสตร
2.8
- วาง คณะศึกษาศาสตร
(วาระถึง 9 กันยายน 2550)
2.9
- วาง คณะวิทยาศาสตร
2.10
- วาง คณะวิทยาศาสตร
(วาระถึง 9 กันยายน 2550)
2.11
- วาง คณะเภสัชศาสตร
2.12
- วาง คณะเภสัชศาสตร
(วาระถึง 9 กันยายน 2550)
2.13 ผศ.ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดังนั้น สภาคณาจารยจึงประสงคจะขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
คณาจารยประเภทผูแทนทั่วไป พรอ มทั้งขอไดแจงใหคณบดีเปนผูดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย
ประเภทผูแทนคณะ ตามระเบียบวิธีการเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเสร็จกอนวันครบวาระไมนอยกวา 30 วัน
ตามความในขอ 10 ขอ 15 และขอ16 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ.2541
ทั้งนี้ ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาแทนตําแหนงที่วางดังกลาวจะมีวาระการดํารงตําแหนงถึงวันที่ 9
กันยายน 2551 ยกเวนผูแทนคณะตําแหนงที่ 2.2 2.4 2.6 2.8 2.10 และ 2.12 ที่จะมีวาระการดํารงตําแหนงถึง
วันที่ 9 กันยายน 2550
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที ่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มีม ติเ ห็น ชอบใหผู ดํ า รงตํ า แหนง และผู ม ีร ายชื ่อ ตอ ไปนี ้เ ปน
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทน
ทั่วไปแทนตําแหนงที่วาง
ก. คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประกอบดวย
1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
ประธานกรรมการ
2. อาจารยสกุล บุณยทัต
รองประธานกรรมการ
3. อาจารยมาณพ อิศรเดช
กรรมการ
4. อ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยพรพจน สุขเกษม
กรรมการ
6. นางมาลินี วิกรานต
กรรมการ
7. นางสาวพันทิพา ศรีพื้นผล
กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารยสุรีรัตน บุรณวัณณะ
กรรมการ
9. รองศาสตราจารยวัฒนา เกาศัลย
กรรมการ
10. นายปยพงศ มณีศรี
กรรมการ
11. นางทองทิพย อยูพะเนียด
กรรมการ
12. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา
กรรมการ
13. นางสาวบังอร คหัฏฐา
กรรมการและเลขานุการ
14. นางอมรรัตน ดิฐสถาพรเจริญ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
15. นางสาวเอมอร สุดชารมย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ข. คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง และตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
สภาคณาจารย ประเภทผูแทนทั่วไป ประกอบดวย
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
1. อาจารยมาณพ อิศรเดช
2. นายสําเภา มหาวีระรัตน
3. นางอารีย พุกเพ็ชร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารยพรพจน สุขเกษม
2. นางสาวยุวดี มนทิรมาโนชญ
3. นางเฉลยพร ศรไพนันท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะโบราณคดี
1. อ.ดร.สมบัติ มัง่ มีสุขศิริ
2. นางสาววรันดา แกวหอมคํา
3. นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง
คณะมัณฑนศิลป
1. นางมาลินี วิกรานต
2. นางภาวนา ใจประสาท
3. นายวุฒิ คงรักษา
คณะอักษรศาสตร
1. นางสาวพันทิพา ศรีพื้นผล
2. นางมณี เผือกหอม
3. นายรุงธรรม เหลียววัฒนกิจ
คณะศึกษาศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารยสุรีรัตน บุรณวัณณะ
2. นางยุพิน ศรีเมืองใต
3. นางสาวนิตยา ทองใหญ
คณะวิทยาศาสตร
1. รองศาสตราจารยวัฒนา เกาศัลย
2. นางสายชล เขียววิชัย
3. นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท
คณะเภสัชศาสตร
1. นายปยพงศ มณีศรี
2. นางศิริรัตน จุลษร
3. นางอารยา ธนะวัฒนานนท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. นางทองทิพย อยูพะเนียด
ประธานกรรมการ
2. นางพนิดา ตันติอํานวย
กรรมการ
3. นางสาววรรณภา กลางแทน
กรรมการและเลขานุการ
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
1. นางสาวบังอร คหัฏฐา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร สุดชารมย
กรรมการ
3. นางวราภรณ ฉัตรวงศพันธ
กรรมการและเลขานุการ
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สํานักงานอธิการบดี วังทาพระ
1. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา
ประธานกรรมการ
2. นางสุมาทิพย ปนนิล
กรรมการ
3. นางวิภาภรณ วุฒิภักดี
กรรมการและเลขานุการ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2

รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
(ครั้งที่ 1) ของ อ.ดร.วิมลรัตน ศรีจรัสสิน คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 387/2549 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดอนุมัติให อ.ดร.วิมลรัตน ศรีจรัสสิน ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการโดยเรียบเรียงหนังสือ เรื่อง “เทคโนโลยีสิ่งทอเบื้องตน”
มีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2550 นั้น
บัดนี้ อ.ดร.วิมลรัตน ศรีจรัสสิน ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ (ครั้งที่ 1) ในชวงระหวางวันที่ 10 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2549 พรอมกับไดขอ
แกไขจํานวนบทเปน 9 บท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการประชุมครั้งที่
7/2549 เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2549 ไดรับทราบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการครั้งที่ 1 และใหความเห็นชอบการขอแกไขจํานวนบทเปน 9 บทแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบรายงานผลงานความก า วหน า ของการไป
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ (ครั้งที่ 1) ของ อ.ดร.วิมลรัตน ศรีจรัสสิน และใหความเห็นชอบการขอแกไข
จํานวนบทเปน 9 บท
ระเบียบวาระที่ 4.3

อัตราคาหนวยกิตภาคการศึกษาฤดูรอนของวิทยาลัยนานาชาติ
สําหรับนักศึกษาตางคณะ

สรุปเรื่อง
ดวยมีนักศึกษาจากคณะวิชาอื่น ๆ ที่สนใจตองการจะลงทะเบียนเรียนวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ
จึงไดสอบถามถึงความเปนไปไดและอัตราคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรตาง ๆ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยนานาชาติในการประชุมครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2548 เห็นชอบใหกําหนดอัตรา
คาลงทะเบียนรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ ภาคการศึกษาฤดูรอนสําหรับนักศึกษาคณะอื่น ๆ ดังนี้
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1. หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
อัตราคาลงทะเบียนหนวยกิตละ 3,000 บาท
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
อัตราคาลงทะเบียนหนวยกิตละ 4,000 บาท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบการกํา หนดอัตราคา ลงทะเบียนรายวิช าของ
วิทยาลัยนานาชาติ สําหรับนักศึกษาคณะอื่น ๆ เฉพาะขอ 1 หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต อัตราคาลงทะเบียน
หนวยกิตละ 3,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 4.4

อัตราคาหนวยกิตภาคการศึกษาฤดูรอนของวิทยาลัยนานาชาติ

สรุปเรื่อง
ดวยมีนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจํานวนหนึ่งมีผลการศึกษาในบางวิชาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
ทําใหจําเปนตองลงทะเบียนเรียนวิชาในบางวิชาซ้ําอีกครั้งในภาคการศึกษาฤดูรอน ซึ่งนักศึกษาอาจลงทะเบียน
เรียนเพียง 1 – 2 หนวยกิต แตคาลงทะเบียนเรียนของวิทยาลัยนานาชาติที่เคยกําหนดไวเปนแบบคาลงทะเบียนเรียน
เหมาจาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2549 เห็นชอบใหกําหนดคาลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูรอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญา
บัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติดังนี้
อัตราคาลงทะเบียนเหมาจายคิดตามหนวยกิตที่ลงทะเบียน

หลักสูตร
ระดับปริญญาบัณฑิต มีจํานวน 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรม
- นักศึกษาไทย
- นักศึกษาตางชาติ
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาการอนุรักษภาพจิตรกรรม
- นักศึกษาไทย
- นักศึกษาตางชาติ
3. หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาการออกแบบมัลติมีเดีย
- นักศึกษาไทย
- นักศึกษาตางชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา มีจํานวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการ
โรงแรมและการทองเที่ยว
- นักศึกษาไทย
- นักศึกษาตางชาติ

7 – 9 หนวยกิต 4 – 6 หนวยกิต ไมเกิน 3 หนวยกิต
(ชําระปกติ) (ชําระ 1 ใน 2)
(ชําระ 1 ใน 3)

65,000
70,000

32,500
35,000

21,600
23,300

65,000
70,000

32,500
35,000

21,600
23,300

120,000
150,000

60,000
75,000

40,000
50,000

75,000
80,000

37,500
40,000

25,000
26,600
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดคาลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูรอน
ในหลักสูตรเฉพาะระดับปริญญาบัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติในหลักสูตรที่ 1 – หลักสูตรที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4.5

รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
(ครั้งที่ 1) ของ รศ.กัญญรัตน เวชชศาสตร คณะอักษรศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1440/2548 ลงวันที่ 14 กันยายน 2548 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดอนุมัติให รศ.กัญญรัตน เวชชศาสตร คณะอักษรศาสตร ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อทํางาน
วิจัย เรื่อง “วรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของชนชาติไทย” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “มโนทัศนเรื่อง
นาคของชนชาติไท” มีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2550 นั้น
บัดนี้ รศ.กัญญรัตน เวชชศาสตร ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ (ครั้งที่ 1) ในชวงระหวางวันที่ 17 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2549
ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2549 ไดรับทราบรายงานผล
ความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 1 แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบรายงานผลงานความก า วหน า ของการไป
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ (ครั้งที่ 1) ของ รศ.กัญญรัตน เวชชศาสตร
ระเบียบวาระที่ 4.6

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) คณะวิทยาการจัดการ

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม
และที่พัก (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549 นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม
และที่พัก (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.7

นักศึกษาคณะอักษรศาสตรประสงคขอคืนคาปรับ

สรุปเรื่อง
ดวยนักศึกษา ชื่อ นางสาวรัถยา ธราธารกุลวัฒนา คณะอักษรศาสตร ซึ่งเปนผูที่กูยืมเงิน ก.ร.อ.
ไดรับคําแนะนําจากองบริการการศึกษาเกี่ยวกับการจายเงินคาลงทะเบียนของนักศึกษาที่กูยืมเงิน ก.ร.อ. ไดรับ
ตอบวา ผูที่กูยืมเงิน ก.ร.อ. ในชวงภาคการศึกษาตนยังไมตองชําระเงินคาลงทะเบียน หากนักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาเพิ่มใหไปชําระคาลงทะเบียนเฉพาะสวนที่เพิ่มเทานั้น ตอมาเมื่อมาที่คณะอักษรศาสตรเห็นประกาศรายชื่อ
นักศึกษาที่จะตองนําเงินไปชําระคาลงทะเบียนมิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษาติดอยูในรายชื่อนั้นดวย
ดังนั้น นักศึกษาจึงไดนําเงินมาชําระคาลงทะเบียนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 ปรากฏวา
ถูกปรับเปนเงิน 500 บาท (หารอยบาทถวน) ซึ่งนักศึกษาคิดวาไมเปนธรรม เนื่องจากความไมชัดเจนของระบบ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยคืนคาปรับจํานวน 500 บาท
(หารอยบาทถวน) แก นางสาวรัถยา ธราธารกุลวัฒนา
ระเบียบวาระที่ 4.8

การดําเนินการรับบุคคลเพือ่ เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยโควตาพิเศษ
ปการศึกษา 2550

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมโควตาพิเศษในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2549 เห็นควรให
มหาวิทยาลัยจัดสอบเองทุกรายวิชา โดยใหคณะวิชาตาง ๆ รวมกันออกขอสอบและดําเนินการจัดสอบประมาณ
ชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ยกเวนวิชาเฉพาะเดือนตุลาคมที่ สกอ. เปนผูดําเนินการ โดยรับสมัครจาก
นักเรียนที่ศึกษาอยูตามโรงเรียนและวิทยาลัยตาง ๆ ในเขต 28 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี พระนครศรีอ ยุธยา
เพชรบุ รี ระนอง ระยอง ราชบุ รี ลพบุ รี สมุ ท รปราการ สมุ ท รสงคราม สมุ ท รสาคร สระแก ว สระบุ รี สิ ง ห บุ รี
สุพรรณบุรี อางทองและอุทัยธานี
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ในการนี้ ค ณะวิ ช าต า งๆ ขอนํ า เรื่ อ งการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรั บ บุ ค คลเพื่ อ เข า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2550 กลับไปพิจารณาผานคณะกรรมการประจํา
คณะวิชาตางๆ และใหตอบกลับมายังกองบริการการศึกษาภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 โดยมีคณะวิชา
ตอบกลับดังนี้

คณะวิชา

จํานวนรับ

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
สถาปตยกรรมศาสตร

- สาขาวิชาสถาปตยกรรม
โบราณคดี
มัณฑนศิลป

- สาขาวิชาออกแบบภายใน
- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
- สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
- สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
- สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ

9

(5)
5
9
(20)
4
5
2
5
2
2

อักษรศาสตร

(75)

- สาขาวิชาปรัชญา
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
- สาขาวิชาภูมศิ าสตร
- สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา
- สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย
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ศึกษาศาสตร

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
- สาขาวิชาการประถมศึกษา
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
- สาขาวิชาจิตวิทยา

ไมรับ

15
20
15
10
(125)
20
20
20
15
25
25
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คณะวิชา
วิทยาศาสตร
เภสัชศาสตร
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
- สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ดุริยางคศาสตร
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

จํานวนรับ
(250)

9
(145)
30
15
30
20
10
10
20
10
9
(150)

- สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

100

วิทยาการจัดการ

(290)

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
- สาขาวิชาการจัดการการทองเทีย่ ว
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พกั
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ

20
30

60
40
30
60
40
60

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(160)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

100

วิทยาลัยนานาชาติ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ไมรับ

60
9

19
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบการดํ า เนิ น การรั บ บุ ค คลเพื่ อ เข า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเศษ ปการศึกษา 2550 ตามที่คณะวิชาเสนอ
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบใหนักศึกษาเลือกได 1 อันดับ สวนการออกขอสอบใหคณะวิชาตาง ๆ
รวมกันออกขอสอบและดําเนินการจัดสอบโดยไมใชผลสอบ A - NET และผลสอบ O – NET
ระเบียบวาระที่ 4.9

การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบ ริหาร

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2548 และไดคาคะแนนเทากับ 4.5707 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนและสํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือ ดวนมาก
ที่ นร 1201/3795 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 แจงการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร พรอมดวยหลักเกณฑ
แนวทางการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษซึ่งตามแนวทางและหลักเกณฑการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ไดกําหนดการจัดตําแหนงผูบริหารที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษไว ดังนี้
ก. เปนตําแหนงตามการจัดระเบียบราชการในสวนราชการตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตําแหนงผูบริหาร
ของสวนราชการภายในกรมตองเปนสวนราชการที่มีการจัดระเบียบตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการและเปน
ตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ข. เปนตําแหนงซึ่งเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ ที่ดํารง
ตําแหนงในฐานะหัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการสํานักหรือผูอํานวยการกอง ฯ โดยจะตอง
ดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ครองอยู
เมื่อพิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑดังกลาวขางตนจะเห็นวา
1. มีตําแหนงผูบริหารที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษ ดังนี้
1.1 ตําแหนงอธิการบดี
(1) อาจารยพุฒ วีระประเสริฐ ( 1 - 31 ตุลาคม 2547)
1.2 ตําแหนงรองอธิการบดี 5 ตําแหนง (คาบเกี่ยวระหวางผูบริหารชุดเกา ซึ่งดํารงตําแหนง 1
– 31 ตุลาคม 2547 และผูบริหารชุดใหม ซึ่งดํารงตําแหนง 10 พฤศจิกายน 2547 – 30 กันยายน 2548)
1.3 ตําแหนงคณบดี หรือผูอํานวยการสํานัก หรือผูอํานวยการหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
เทียบเทาคณบดี ไดแก
(1) คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
อาจารยปญญา วิจินธนสาร
19 พฤษภาคม 2548 - 30 กันยายน 2548
(2) คณบดีคณะโบราณคดี
ศาสตราจารย ดร.ผาสุข อินทราวุธ
1 – 6 ตุลาคม 2547
รองศาสตราจารยสรุ พล นาถะพินธุ
7 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548
(3) คณบดีคณะมัณฑนศิลป
อาจารยวัฒนพันธุ ครุฑะเสน
10 มีนาคม 2548 - 30 กันยายน 2548
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(4) คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยวาสิฏฐ อิ่มแสงจันทร 1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548
(ถึงแกกรรม)
(5) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ คงคลาย 1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548
(เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2547 ไดรับการขยายเวลาราชการตั้งแต 20
พฤษภาคม 2548 และสภามหาวิทยาลัยมีมติ ใหพนจากตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต 9 มีนาคม 2549)
(6) คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี นิลกรณ
1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548
(7) คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.สินธุชัย แกวกิติชัย
1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548
(8) คณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองศาสตราจารยคณิต เขียววิชัย
1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548
(9) คณบดีคณะอักษรศาสตร
อาจารยจันทิวา สุรเชษฐพงษ
1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548
(10) ผูอํานวยการหอศิลป
รองศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี
1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548
(11) ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ 1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548
(12) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
1 ตุลาคม 2547 – 9 พฤศจิกายน 2547
รองศาสตราจารย ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
10 มีนาคม 2548 - 30 กันยายน 2548
(13) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี
1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548
2. มีตําแหนงผูบริหารที่ไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษ ดังนี้
2.1 ผูบริหารที่ไมไดเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ
(1) ตําแหนงอธิการบดี
รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒนชัย อัตถากร
(1 พฤศจิกายน 2547 – 30 กันยายน 2548)
(2) ตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
อาจารยธนะ เลาหกัยกุล
(พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตุลาคม 2547 – 19 มีนาคม 2548)

21
(3) ตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาน พิมพา
(พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548)
(4) ตําแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป
ผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์ อารยางกูร (1 ตุลาคม 2547 – 9 มีนาคม 2548 )
(เกษียณอายุราชการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2547)
2.2 ผูบริหารตําแหนงหัวหนาหนวยงานในกํากับที่เทียบเทาคณบดี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบตามแนวทางและหลักเกณฑการจัดสรรเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับผูบริหารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ตามขอ 1 – ขอ 2 แลวใหดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.10

ขออนุมัติจา ยเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือน
สําหรับตําแหนงหัวหนาสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2547 เห็นชอบในหลักการให
กํ า หนดเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง และค า ตอบแทนแก ผู ดํ า รงตํ า แหน ง บริ ห ารทั้ ง หน ว ยงานที่ เ ป น ส ว นราชการและ
หนวยงานในกํากับในตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหนาหนวยงานที่เทียบเทาคณะ/ผูชวยอธิการบดี
รองคณบดีห รื อ หั ว หน า ภาควิช า/ผู ช ว ยคณบดี หรื อ รองหัว หนา ภาควิ ชา และเลขานุ การคณะหรื อ เลขานุ ก าร
หนวยงานที่เทียบเทาคณะ โดยหากหนวยงานเห็นสมควรกําหนดตําแหนงใดที่สมควรไดรับเงินประจําตําแหนง
และคาตอบแทนแกผูดํารงตําแหนงบริหารใหเสนออธิการบดีอนุมัติ นั้น
เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2546 เห็นชอบ
ใหจัดตั้งสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีฐานะเทียบเทากองภายใตสํานักงานอธิการบดีและใหมี
หั ว หน า สํ า นั ก งานวิ ท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี เที ย บเท า ข า ราชการระดั บ 8 เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา ในการนี้
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งที่ 873/2549 แตงตั้ง นายสอาด ศรีจันทร ดํารงตําแหนง หัวหนาสํานักงาน
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2549 จึงเห็นสมควรกําหนดตําแหนง
หัวหนาสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราเดือนละไมเกิน 5,600 บาท
(หาพันหกรอยบาทถวน) เทากับตําแหนงผูบริหารระดับกอง (บ.8) และคาตอบแทนรายเดือนเทากับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตราเดือนละ 5,600 บาท (หาพันหกรอยบาทถวน) โดยใหเบิกจายจากงบประมาณเงินรายได ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2549 เปนตนไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

22
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราเดือนละไมเกิน 5,600 บาท (หาพันหกรอยบาทถวน) เทากับตําแหนง
ผูบริหารระดับกอง (บ.8) และคาตอบแทนรายเดือนเทากับเงินประจําตําแหนงในอัตราเดือนละ 5,600 (หาพัน
หกรอยบาทถวน) โดยเบิกจายจากงบประมาณเงินรายได ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2549 เปนตนไป
ปดประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม

