รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 18/2549
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2549
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
---------------------------------

ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร
2. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
3. อ.เจริญ คัมภีรภาพ
4. รศ.วิโชค มุกดามณี
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
อ.สกุล บุณยทัต
ผศ.สาทิศ ชูแสง
อ.ดร.สุวัฒน ทาสุคนธ
อ.บัญชา ชุม เกษร
รศ.สุรพล นาถะพินธุ
อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
รศ.คณิต เขียววิชัย
ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี
อ.ธนาทร เจียรกุล
รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร
อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน

21. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
22. รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
23. ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญา
และภูมิปญญาทองถิ่น
รองอธิการบดีฝา ยบริหารและรักษาราชการแทน
ผูอาํ นวยการหอศิลป
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายบริหาร
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย
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ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
2. รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
3. อ.ปญญา วิจินธนสาร
4. รศ.ดร.วิชัย กอประดิษฐสกุล
5. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
6. อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
7. ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
8. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล

รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

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

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 17/2549
เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2549

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 17/2549 เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2549
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้
หนา 11 วาระที่ 4.6 วรรคสอง บรรทัดที่ 2 ใหปรับแกไขขอความจาก “...ทีป่ ระชุมเห็นชอบให...”
เปน “...รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอแนะให...”
หนา 15 วาระที่ 4.9 บรรทัดที่ 2 ใหปรับขอความเปนดังนี้
“.....เห็นควรใหหัก 6% เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติไดจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมจากวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมาสอนที่ตลิ่งชันแลว
กรณีนี้รองอธิการบดีฝายบริหารไดตอบขอซักถามถึงกรณีการหัก 20% วาเปนขอตกลงที่
ถือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการซึ่งมีขอตกลงจากการประชุมคณบดี แตในกรณีความตองการใหหัก 6%
เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติแจงวาไดยายมานั้น ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติฝายคลังก็จะดําเนินหักเงินจากโครงการเพื่อเบิกจายใหถูกตองตามขอตกลงตอไป....”
มติ
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หนา 17 บรรทัดที่ 23 ตรงมติที่ประชุมใหปรับขอความเปน “.... เห็นชอบใหกองบริการการศึกษา
และงานวินัยและนิติการ....”
วรรคสองใหปรับเปน “รายวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํามากกวาหนึ่งครั้ง....”
วรรคสามใหปรับเปน “รวมทั้งแกไขขอบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกันดวย แลวให
นําเสนอ....”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพือ่ ทราบ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอรายงานประจําป
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2548

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดทํารายงานประจําปการศึกษา 2548
เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีทราบแลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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
โดยกํ า หนดให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร (ใหม ) ในวั น อาทิ ต ย ที่ 15 ตุ ล าคม 2549 มี ผ ลทํ า ให
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) หลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2549 ไปพลางกอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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มติ
ที่ประชุมรับทราบ โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการสงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณให สํ า นั ก งบประมาณเพื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบก อ นวั น เริ่ ม ต น ป ง บประมาณ พ.ศ.2550
ไมนอยกวา 15 วัน ในวงเงินงบประมาณรายจายไมเกินสามในสี่ของงบประมาณรายจายแตละแผนงบประมาณ
และหรือรายการสําหรับรายจายงบกลางและรายจายเพื่อเปนกองทุนและเงินหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ทั้งนี้ หากคณะวิชา/หนวยงานใดมีความจําเปนเรงดวนที่
ตองจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันในรายการใดเปนกรณีพิเศษ ขอใหคณะวิชา/หนวยงานนั้นแจงมายังงานงบประมาณ
โดยดวนภายในวันที่ 15 กันยายน 2549 เพื่อที่จะไดรวบรวมนําเสนอสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 2.3

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความเห็นชอบ
ในการปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร โดยใหกองบริการการศึกษาจัดทําคําสั่งรายชื่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือนนั้น บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงาน
ให ท ราบว า ในช ว งระหว า งเดื อ นมิ ถุ น ายน - สิ ง หาคม 2549 กองบริ ก ารการศึ ก ษาได จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
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
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.4

แผนพับประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ดวย อ.ดร.จิตตมา อมรพิเชษฐกูล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธไดแจงใหที่ประชุมทราบวา
บัดนี้ ฝายวิเทศสัมพันธไดจัดทําแผนพับประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งกอนที่จะพิมพ
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แผนพับนี้ฝายวิเทศสัมพันธไดเวียนไปยังคณะวิชาและไดรับความรวมมือจากคณะวิชาเปนอยางดีในการแกไข
ขอมูลเพื่อจะไดนําไปใชเพื่อการประชาสัมพันธในโอกาสตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารแผนพับประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5

การประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมไดรับทราบ
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร แลวนั้น
บั ด นี้ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ไดกําหนดไวในชวงระหวางวันที่ 19 – 21 กันยายน 2549
ตามรายละเอียดในเอกสารตารางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือจากผูบริหาร คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/
สํานัก มาพรอมเพรียงกันดวยโดยเฉพาะในวันที่ 19 กันยายน 2549 และวันที่ 21 กันยายน 2549
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
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
สวนที่เกี่ยวกับการคิดคาระดับเฉลี่ยดังตอไปนี้
“รายวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํามากกวาหนึ่งครั้ง แตไมเกิน 3 ครั้ง (เนื่องจากไดระดับ
F) ใหนําเฉพาะผลการศึกษาครั้งสุดทายมาคิดคาเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้ ผลการศึกษาทุกครั้งใหปรากฏในระเบียน
การศึกษา”
รวมทั้งแกไขขอบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกันดวย แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป นั้น
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ในกรณีนี้หากนักศึกษารายใดไดลงทะเบียนเรียนซ้ํามากกวาหนึ่งครั้ง แตไมเกิน 3 ครั้งโดยถาหาก
เปนคาระดับคะแนน D หรือคาระดับคะแนน D+ ซึ่งสามารถ Regrade ไดแตเมื่อนํามานับรวมแลวนักศึกษา
จะถูกดึงคะแนนเชนเดียวกัน ดังนั้น ถาจะเพิ่มจาก เนื่องจากไดระดับ F เปน เนื่องจากไดระดับ F D+ D
ดวยจะไดหรือไมเพราะจะเปนธรรมกับนักศึกษาโดยสวนรวมและกองบริการการศึกษามีวิธีการดําเนินการอยางไร
ในการปรับแกไขผลการศึกษาในระเบียนการศึกษาอยางไร เชน นําเฉพาะผลการศึกษาครั้งสุดทายมาคิดคาเฉลี่ย
สะสมและแกไขเฉพาะคาเฉลี่ยสะสมครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียวหรือตองตามแกไขคาเฉลี่ยสะสมทุกครั้งที่นักศึกษา
ไดลงทะเบียนหรือไม
เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเขาใจถูกตองในการคิดคาระดับคะแนนผลการศึกษาและเพื่อไมให
เกิดความลักลั่นขึ้น ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําขอเสนอของคณบดี
คณะอักษรศาสตรเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณารวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับ
เรื่องดังกลาวแลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
บัณฑิตวิทยาลัยขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาปรับลงทะเบียนชา

สรุปเรื่อง
ตามที่ ห ลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การโรงแรมและการท อ งเที่ ย ว
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 ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสในชวงระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน
2549 และมีนักศึกษาจํานวน 3 คนไดลงทะเบียนรายวิชา 912 591 Research Project
เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติไดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวเปนครั้งแรก ทําให
การกําหนดปฏิทินการสอบประมวลความรอบรูไมสามารถดําเนินการไดภายใน 4 ภาคการศึกษาประกอบกับ
มหาวิทยาลัยแปรปญญองซึ่งเปนพันธมิตรทางวิชาการจะดําเนินการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทั้งหมด
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
หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในลั ก ษณะโครงการพิ เ ศษครั้ ง ที่ 6/2549 วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2549 แล ว เห็ น ควร
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 เรือ่ ง จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองอธิการบดีฝายวิชาการขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4.3

รายงานผลการไปปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 4
(ขั้นสุดทาย) พรอมสงผลงานฉบับสมบูรณของผูชวยศาสตราจารย
วีรฉัตร วรรณดี คณะอักษรศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได อ นุ ญ าตให ผู ช ว ยศาสตราจารย วี ร ฉั ต ร วรรณดี คณะอั ก ษรศาสตร
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อทําวิจัย เรื่อง “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
ผลงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ เรื่ อ ง “การวิ เ คราะห ห นั ง สื อ ไวยากรณ ไ ทยสมั ย ก อ นการเผยแพร ก ารศึ ก ษาวิ ช า
ภาษาศาสตรในประเทศไทย“ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรครั้งที่ 13/2549 เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการครั้งที่ 4 (ขั้นสุดทาย) พรอมผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง “การวิเคราะหหนังสือไวยากรณไทย
สมัยกอนการเผยแพรการศึกษาวิชาภาษาศาสตรในประเทศไทย”
ระเบียบวาระที่ 4.4

การแตงตั้งกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในแตละกลุมสาขา

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2549 มอบหมายให
คณะวิชาที่เกี่ยวของพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในแตละกลุมสาขาเพื่อจะไดรวบรวมเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไปนั้น
บัดนี้ คณะวิชาไดเสนอรายชื่อกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในแตละกลุมสาขาดังนี้

8
กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ
1. รองศาสตราจารย พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา
2. รองศาสตราจารย สุรศักดิ์ เจริญวงศ

คณะมัณฑนศิลปเสนอ
คณะจิตกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพเสนอ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอ

3. รองศาสตราจารย ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
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
2. รองศาสตราจารย ดร.กัลยาณี จิรศรีพงษพันธ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดลฤดี ฉิมพาลี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

คณะเภสัชศาสตรเสนอ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเสนอ
คณะวิทยาศาสตรเสนอ

มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในรายชื่อกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ในแตละกลุมสาขาตามที่คณะวิชาไดเสนอแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5

บัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอแกไขประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดใช ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อ ง กํ า หนดอั ต รา
ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โครงการพิ เ ศษ หลั ก สู ต รนานาชาติ ข องวิ ท ยาลั ย นานาชาติ นั้ น
เนื่ อ งจากวิท ยาลัย นานาชาติ มี ความประสงคที่ จ ะกํ าหนดอั ตราค าลงทะเบี ยนเรีย นเหมาจา ยตามหนว ยกิ ต ที่
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 เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึ ก ษา สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย โครงการพิ เ ศษ หลั ก สู ต รนานาชาติ ข องวิ ท ยาลั ย นานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ...)
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศดังกลาว แลวใหนําเสนออธิการบดี
ลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.6

คณะเภสัชศาสตรเสนอขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกใหแก
ผูลาออกจากราชการ (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรมีขาราชการจํานวน 1 ราย คือ ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี เนื่องสิกขาเพียร
ขออนุญาตลาออกจากราชการในปงบประมาณ 2549 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ซึ่งผูขอลาออกจากราชการราย
นี้เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและสมควรไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วาดวยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ.2547 และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการ
มอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2547 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู ช ว ยศาสตราจารย เ พ็ ญ ศรี เนื่ อ งสิ ก ขาเพี ย ร ได ข ออนุ ญ าตลาออกราชการตั้ ง แต วั น ที่ 1
มิถุ นายน 2549 นับ อายุ ร าชการที่ป ฏิ บัติ ง านที่ มหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากรเปน เวลา 18 ป 8 เดื อ น ซึ่ง ไดเ วี ย นขอ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตรครั้งที่ 23/2549 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549 แลว
โดยที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี เนื่องสิกขาเพียร เปนผูสมควรไดรับเครื่องหมาย
เกียรติคุณและของที่ระลึก จึงเห็นควรเสนอขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกเพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก
ใหแก ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี เนื่องสิกขาเพียร ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑซึ่งขอลาออกจาก
ราชการตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ตามที่คณะเภสัชศาสตรเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.7

การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม)

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1897/2547 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547 แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2549 นั้น เพื่อใหการ
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บริ ห ารหารงานศู น ย ห นั ง สื อ เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย จึ ง เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม คณบดี พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ เห็ นชอบให แต ง ตั้ งผู ดํ ารงตํ าแหน งและผู มี รายชื่ อต อไปนี้ เป น
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

