
             รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                   ครั้งที่ 18/2549 
                       วันอังคารที่  12  กันยายน  2549 
    ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

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

ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.วิวัฒนชัย   อัตถากร  อธิการบด ี   ประธานที่ประชุม 

   2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ    

   3.   อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา             

     และภูมิปญญาทองถิ่น  

   4.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   รองอธิการบดีฝายบริหารและรักษาราชการแทน 

     ผูอํานวยการหอศิลป 

   5.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   6.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา                  

   7.  อ.สกุล  บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  

   8.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

   9.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร 

 10.  อ.บัญชา  ชุมเกษร   รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 11.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 12.  อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน  คณบดีคณะมณัฑนศิลป               

 13.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร      

 14.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

 15.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

 16.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 17.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 18.  อ.ธนาทร   เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 19.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 20.  อ.ปญจพล  เหลาพูนพัฒน  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายบริหาร  

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ

21.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

22.  รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                

23.  ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  ประธานสภาคณาจารย  
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ผูไมมาประชมุ 
   1.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี              ติดราชการ 

   2.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม             ติดราชการ 

   3.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ    ติดราชการ            

   4.  รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร     ติดราชการ 

   5.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ             ติดราชการ 

   6.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      ติดราชการ 

   7. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร             ติดราชการ 

   8.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ             ติดราชการ 

  
เปดประชุมเวลา  10.30  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
    
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  17/2549 
   เมื่อวันอังคารที่  29 สิงหาคม  2549 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่  17/2549  เมื่อวันอังคารที่  29 สิงหาคม  2549 
  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้ 

  หนา 11 วาระที่ 4.6 วรรคสอง บรรทัดที่ 2  ใหปรับแกไขขอความจาก “...ทีป่ระชมุเห็นชอบให...”  

เปน  “...รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอแนะให...”   

  หนา 15 วาระที่ 4.9 บรรทัดที่ 2  ใหปรับขอความเปนดังนี้ 

  “.....เห็นควรใหหัก 6% เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติไดจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ

จัดการโรงแรมจากวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมาสอนที่ตลิ่งชันแลว 

  กรณีนี้รองอธิการบดีฝายบริหารไดตอบขอซักถามถึงกรณีการหัก 20% วาเปนขอตกลงที่             

ถือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการซึ่งมีขอตกลงจากการประชุมคณบดี แตในกรณีความตองการใหหัก 6% 

เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติแจงวาไดยายมานั้น ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติฝายคลังก็จะดําเนินหักเงินจากโครงการเพื่อเบิกจายใหถูกตองตามขอตกลงตอไป....” 

 

 



 3 

  หนา 17 บรรทัดที่ 23 ตรงมติที่ประชุมใหปรับขอความเปน “.... เห็นชอบใหกองบริการการศึกษา

และงานวินัยและนิติการ....” 

  วรรคสองใหปรับเปน  “รายวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํามากกวาหนึ่งครั้ง....” 

  วรรคสามใหปรับเปน  “รวมท้ังแกไขขอบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกันดวย  แลวให

นําเสนอ....” 

  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 

 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่ 2.1  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอรายงานประจําป 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2548 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดทํารายงานประจําปการศึกษา 2548  

เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีทราบแลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 2.2  หลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

 พ.ศ.2549 ไปพลางกอน 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 อนุมัติ  (ราง)  หลักเกณฑและเงื่อนไขการใช

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไปพลางกอน  ตามที่สํานักงบประมาณเสนอเนื่องจากไดมี

ประกาศพระราชกฤษฎีกาแกไขเพิ่มเติมกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2549 

โดยกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ใหม) ในวันอาทิตยที่ 15 ตุลาคม 2549 มีผลทําให

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ประกาศใชไมทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2549         

ซึ่งเปนวันเริ่มตนปงบประมาณ พ.ศ.2550 

  ดังนั้น  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบมติคณะรัฐมนตรีในเรื่อง

ดังกลาว  เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ไปพลางกอนจนกวา

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 จะประกาศใช 

  ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) หลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจาํป

งบประมาณ พ.ศ.2549 ไปพลางกอน 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ   
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ  โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการสงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณใหสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนวันเริ่มตนปงบประมาณ พ.ศ.2550             

ไมนอยกวา 15 วัน  ในวงเงินงบประมาณรายจายไมเกินสามในสี่ของงบประมาณรายจายแตละแผนงบประมาณ

และหรือรายการสําหรับรายจายงบกลางและรายจายเพื่อเปนกองทุนและเงินหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  ทั้งนี้ หากคณะวิชา/หนวยงานใดมีความจําเปนเรงดวนที่         

ตองจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันในรายการใดเปนกรณีพิเศษ  ขอใหคณะวิชา/หนวยงานนั้นแจงมายังงานงบประมาณ

โดยดวนภายในวันที่ 15 กันยายน 2549  เพื่อท่ีจะไดรวบรวมนําเสนอสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 2.3  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 13/2545  เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความเห็นชอบ             

ในการปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร  โดยใหกองบริการการศึกษาจัดทําคําส่ังรายชื่อคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก  2  เดือนนั้น  บัดนี้  กองบริการการศึกษาไดรายงาน            

ใหทราบวา ในชวงระหวางเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2549 กองบริการการศึกษาไดจัดทําคําส่ังแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 

1.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรใหม          

พ.ศ.2549) บัณฑิตวิทยาลัย 

3.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร Bachelor of  Fine Arts in Multimedia  Design 

(Revised Curriculum 2006) Silpakorn University International  College 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2.4  แผนพับประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวย อ.ดร.จิตตมา อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 

บัดนี้  ฝายวิเทศสัมพันธไดจัดทําแผนพับประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งกอนที่จะพิมพ 
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แผนพับนี้ฝายวิเทศสัมพันธไดเวียนไปยังคณะวิชาและไดรับความรวมมือจากคณะวิชาเปนอยางดีในการแกไข

ขอมูลเพื่อจะไดนําไปใชเพื่อการประชาสัมพันธในโอกาสตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารแผนพับประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2.5  การประเมนิคณุภาพภายนอกการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมไดรับทราบ

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร แลวนั้น 

  บัดนี้  การประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร                  

ไดกําหนดไวในชวงระหวางวันที่ 19 – 21 กันยายน 2549  

  ตามรายละเอียดในเอกสารตารางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบและขอความรวมมือจากผูบริหาร คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/ 

สํานัก มาพรอมเพรียงกันดวยโดยเฉพาะในวันที่ 19 กันยายน 2549 และวันที่ 21 กันยายน 2549  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
ระเบียบวาระที่ 3.1 การปรับแกไขการคิดคาระดับเฉลี่ยสะสม 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวย อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร  ไดเสนอตอที่ประชุมวา  สืบเนื่องจาก

การประชุมครั้งที่ 17/2549 เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2549 วาระที่ 4.11 คณะวิทยาศาสตรขอปรับแกไขการคิด          

คาระดับเฉลี่ยสะสมซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหกองบริการการศึกษาและงานวินัยและนิติการ

ปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2537 โดยใหเพิ่มเติมใน

สวนที่เกี่ยวกับการคิดคาระดับเฉลี่ยดังตอไปน้ี 

  “รายวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํามากกวาหนึ่งครั้ง  แตไมเกิน 3 คร้ัง  (เนื่องจากไดระดับ 

F)  ใหนําเฉพาะผลการศึกษาครั้งสุดทายมาคิดคาเฉลี่ยสะสม   ทั้งนี้   ผลการศึกษาทุกครั้งใหปรากฏในระเบียน

การศึกษา” 

  รวมทั้งแกไขขอบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกันดวย  แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดี

พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป นั้น 
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  ในกรณีนี้หากนักศึกษารายใดไดลงทะเบียนเรียนซ้ํามากกวาหนึ่งครั้ง  แตไมเกิน 3 คร้ังโดยถาหาก

เปนคาระดับคะแนน  D หรือคาระดับคะแนน  D+  ซึ่งสามารถ  Regrade  ไดแตเมื่อนํามานับรวมแลวนักศึกษา             

จะถูกดึงคะแนนเชนเดียวกัน ดังนั้น ถาจะเพิ่มจาก  เนื่องจากไดระดับ F เปน เนื่องจากไดระดับ  F  D+  D                  

ดวยจะไดหรือไมเพราะจะเปนธรรมกับนักศึกษาโดยสวนรวมและกองบริการการศึกษามีวิธีการดําเนินการอยางไร        

ในการปรับแกไขผลการศึกษาในระเบียนการศึกษาอยางไร  เชน นําเฉพาะผลการศึกษาครั้งสุดทายมาคิดคาเฉลี่ย

สะสมและแกไขเฉพาะคาเฉลี่ยสะสมครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียวหรือตองตามแกไขคาเฉลี่ยสะสมทุกครั้งที่นักศึกษา                

ไดลงทะเบียนหรือไม  

  เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเขาใจถูกตองในการคิดคาระดับคะแนนผลการศึกษาและเพื่อไมให           

เกิดความลักล่ันขึ้น  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําขอเสนอของคณบดี

คณะอักษรศาสตรเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณารวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับ

เร่ืองดังกลาวแลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 บัณฑิตวิทยาลัยขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาปรบัลงทะเบียนชา                        

    
สรุปเรื่อง 
  ตามที่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว

กําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา 912  599  Internship  6 หนวยกิต  หรือรายวิชา 912  591 Research  

Project 6 หนวยกิต ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร  ปรากฎวาไดมีนักศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน            

ปการศึกษา 2547 จํานวน 19  คนไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา 912  599  Internship ในภาคการศึกษาที่ 2/2548 

และไดไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสในชวงระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 

2549  และมีนักศึกษาจํานวน 3 คนไดลงทะเบียนรายวิชา 912  591 Research Project  

  เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติไดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวเปนครั้งแรก  ทําให       

การกําหนดปฏิทินการสอบประมวลความรอบรูไมสามารถดําเนินการไดภายใน 4 ภาคการศึกษาประกอบกับ

มหาวิทยาลัยแปรปญญองซึ่งเปนพันธมิตรทางวิชาการจะดําเนินการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาท้ังหมด 

ในชวงระหวางวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2549  ดังนั้น  วิทยาลัยนานาชาติจึงเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอยกเวน

คาธรรมเนียมการศึกษา  (รักษาสภาพการเปนนักศึกษา)  จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)  และคาปรับ

ลงทะเบียนชาจํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2549 ใหแกนักศึกษา

จํานวนทั้งสิ้น 22 ราย  ตามที่ไดกลาวมาขางตนซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยไดนําเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษครั้งที่ 6/2549 วันที่ 1 สิงหาคม 2549 แลวเห็นควร         

เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา  (รักษา

สภาพการเปนนักศึกษา)  จํานวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถวน)  และคาปรับลงทะเบียนชาจํานวน 1,000 บาท  

(หนึ่งพันบาทถวน) ในภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2549 ใหแกนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจํานวน 22 ราย

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอ 

  
ระเบียบวาระที่ 4.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ง  จรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารย   
   มหาวิทยาลัยศิลปากร                   
   รองอธิการบดีฝายวิชาการขอถอนเรื่อง 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานผลการไปปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที ่4 
 (ข้ันสุดทาย)  พรอมสงผลงานฉบับสมบูรณของผูชวยศาสตราจารย   

   วีรฉัตร  วรรณดี  คณะอักษรศาสตร 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให ผูชวยศาสตราจารย วีรฉัตร  วรรณดี คณะอักษรศาสตร          

ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อทําวิจัย เร่ือง  “วิเคราะหหนังสือไวยากรณไทยสมัยกอนการ

เผยแพรการศึกษาวิชาภาษาศาสตรในประเทศไทย”  โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2548      

ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 นั้น 

  บัดนี้  ผูชวยศาสตราจารย วีรฉัตร วรรณดี  ไดเสนอรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน

ความรูทางวิชาการ  ครั้งที่ 4  (ขั้นสุดทาย) ระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2549  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549   พรอมสง 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ   เร่ือง “การวิเคราะหหนังสือไวยากรณไทยสมัยกอนการเผยแพรการศึกษาวิชา

ภาษาศาสตรในประเทศไทย“  ทั้งนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรคร้ังที่ 13/2549 เมื่อวันที่ 21 

สิงหาคม 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการครั้งที่ 4 (ขั้นสุดทาย) พรอมผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ  เร่ือง  “การวิเคราะหหนังสือไวยากรณไทย

สมัยกอนการเผยแพรการศึกษาวิชาภาษาศาสตรในประเทศไทย”   
 

ระเบียบวาระที่ 4.4 การแตงตั้งกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในแตละกลุมสาขา          

 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2549 มอบหมายให           

คณะวิชาที่เกี่ยวของพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในแตละกลุมสาขาเพื่อจะไดรวบรวมเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไปน้ัน   

  บัดนี้  คณะวิชาไดเสนอรายชื่อกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในแตละกลุมสาขาดังนี้ 
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  กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ 
  1.  รองศาสตราจารย พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา  คณะมัณฑนศิลปเสนอ 

  2.  รองศาสตราจารย สุรศักดิ์  เจริญวงศ  คณะจิตกรรมประติมากรรม 

        และภาพพิมพเสนอ 

  3.  รองศาสตราจารย ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล  คณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอ 
  กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
  1.  ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย คณะอักษรศาสตรเสนอ 

  2.  รองศาสตราจารย กาญจนา  คุณารักษ  คณะศึกษาศาสตรเสนอ 

  3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ  ผิวนิ่ม  คณะโบราณคดีเสนอ 
 

  กลุมสาขาวิทยาศาสตร 
  1.  รองศาสตราจารย ดร.สินธุชัย  แกวกิติชัย  คณะเภสัชศาสตรเสนอ 

  2.  รองศาสตราจารย ดร.กัลยาณี  จิรศรีพงษพันธ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

        อุตสาหกรรมเสนอ   

  3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดลฤดี  ฉิมพาลี  คณะวิทยาศาสตรเสนอ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในรายชื่อกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

ในแตละกลุมสาขาตามที่คณะวิชาไดเสนอแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.5 บัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอแกไขประกาศกําหนดอตัราคาธรรมเนียมการศึกษา
   ระดับบัณฑิตศึกษา     
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดใชประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เ ร่ือง กําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติ นั้น  

เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติมีความประสงคที่จะกําหนดอัตราคาลงทะเบียนเรียนเหมาจายตามหนวยกิตที่

ลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน 

  ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ 

ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  

  อนึ่ง  เนื่องจากการแกไขประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่

บัณฑิตวิทยาลัยเสนอมาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 ยังไมมีประกาศลงนาม ดังนั้น  บัณฑิตวิทยาลัยจึงประสงค

ขอรวมเรื่องคาลงทะเบียนเรียนเหมาจายตามหนวยกิตที่ลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติในภาค

การศึกษาปกติเปนฉบับเดียวกันแลว 
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  ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษา  สําหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ...)    

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศดังกลาว แลวใหนําเสนออธิการบดี

ลงนามประกาศใชตอไป 
              
ระเบียบวาระที่ 4.6 คณะเภสชัศาสตรเสนอขอเครื่องหมายเกยีรติคุณและของที่ระลึกใหแก             
   ผูลาออกจากราชการ (เพิ่มเติม)                    
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะเภสัชศาสตรมีขาราชการจํานวน 1 ราย คือ ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี  เนื่องสิกขาเพียร 

ขออนุญาตลาออกจากราชการในปงบประมาณ 2549 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ซึ่งผูขอลาออกจากราชการราย

นี้เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและสมควรไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วาดวยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ.2547 และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑการ

มอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2547 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี  เนื่องสิกขาเพียร ไดขออนุญาตลาออกราชการตั้งแตวันที่ 1 

มิถุนายน 2549  นับอายุราชการที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนเวลา 18 ป 8 เดือน ซึ่งไดเวียนขอ          

ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตรคร้ังที่ 23/2549 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549 แลว

โดยที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี  เนื่องสิกขาเพียร เปนผูสมควรไดรับเครื่องหมาย

เกียรติคุณและของที่ระลึก จึงเห็นควรเสนอขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกเพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก

ใหแก  ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี  เนื่องสิกขาเพียร  ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑซึ่งขอลาออกจาก

ราชการตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2549  ตามที่คณะเภสัชศาสตรเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 4.7  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศนูยหนังสือ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม)     
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1897/2547 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547 แตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2549 นั้น  เพื่อใหการ
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บริหารหารงานศูนยหนังสือเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแตงตั้ง 

คณะกรรมการบริหารศูนยหนังสือ  มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม)  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปน 

คณะกรรมการบริหารศูนยหนังสือ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (ชุดใหม)  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 

  1.  รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธานกรรมการ 

  2.  รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร   กรรมการ 

  3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค  ฉิมพาลี   กรรมการ 

  4.  อาจารยอาภาโสม  ฉายแสงจันทร   กรรมการ 

  5.  อาจารยมาณพ  อิศรเดช    กรรมการ 

  6.  นางสาวอัปสร  กิจเจริญคา    กรรมการ 

  7.  นางสาวนพพร  อมรเมธ    กรรมการและเลขานุการ 

 
ปดประชุมเวลา  12.55  น. 
      

 

 

 

         (นางสาวศุภาวรรณ   ถาวรล้ําเลิศ)                           

                ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 


