
                    รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                          ครั้งที่  19/2549 
                                วันอังคารที่  26 กันยายน  2549 
      ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.วิวฒันชัย   อัตถากร  อธิการบด ี    ประธานที่ประชุม                   

   2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

   3.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา  

     และภูมิปญญาทองถิ่น 

   4.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี 

   5.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   รองอธิการบดีฝายบริหาร  

     และรักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป          

   6.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   7.  อ.สกุล  บณุยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

   8.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม  

   9.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร   

 10.  รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 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.  อ.วิชัย  จนัทรักษา   รองคณบดีฝายบริหาร  รักษาราชการแทน 

     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       

 18.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร   

 19.  รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

 20.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 21.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 22.  อ.ดร.วรพจน  ชอบธรรม  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายวิชาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
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23.  อ.ดร.วชันยี  เชาวดํารงค  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายบริหาร 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ผูมาประชุมผานระบบ VDO - Conference 

1.  ผศ.ดร.วันชยั   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

 
ผูไมมาประชมุ      
  1.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา        ติดราชการ 

  2.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย         ติดราชการ 

  3.  อ.ปญญา   วจิินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ           ติดราชการ 

  4.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ตดิราชการ 

  5.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกลุ  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ          ติดราชการ 

  6.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานกัหอสมุดกลาง            ลาปวย 

  7.  ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร          ติดราชการ 

  8.  รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา          ติดราชการ 

  9.  ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  ประธานสภาคณาจารย                       ติดราชการ 

 
เปดประชุมเวลา  10.50 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  18/2549 
   เมื่อวันอังคารที่  12  กันยายน  2549 
                                                                                                                                                         
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่ 18/2549  เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2549 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มมีตใิหแกไขรายงานการประชุมดงันี้ 

  หนา 2 วาระที่ 1.1 บรรทัดที่ 5  ตรงมตทิี่ประชุมใหแกไขขอความจาก “....ทีป่ระชมุเห็นชอบ

ให....”   เปน   “....รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอแนะให....” 

  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2.1 แจงผลการพจิารณาขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของอธิการบด ี
   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ นร 0901/0762 ลงวันที่ 28 

สิงหาคม 2549 แจงผลการพิจารณาขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

ตามมาตรา 28 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร พ.ศ.2548 ที่สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาไดหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  ตามรายละเอียดในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง คุณสมบัติของอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ 2.2          ขอแกไขคาระดบัผลการศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศกึษาปลาย ป

การศึกษา 2548 ในรายวิชาดังตอไปน้ี 

  1.  รายวิชา  760  105  ทองถิน่ศึกษา  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดเวียนขอความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจดัการ คร้ังที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549  

  2.  รายวิชา 765  424  การฝกงาน 2 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดเวยีนขอความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจดัการครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 

  ในการนี้รองอธกิารบดีฝายวิชาการไดอนุมัตกิารขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวชิา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2.3     คณะเภสชัศาสตรสงรายงานประจาํป  ปการศึกษา  2548  และ  
    คูมือประกันคณุภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549  

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะเภสัชศาสตรไดจัดทํารายงานประจําป ปการศึกษา 2548 และคูมือประกันคุณภาพ

การศึกษา ปการศึกษา 2549 เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีทราบ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  แลวใหนําเสนอสภามหาวทิยาลัยทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 2.4          ระบบประเมินการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอรจัดทําระบบประเมินการสอน  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร บัดนี้ ศูนยคอมพิวเตอรไดดําเนินการในสวนการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวและกําลังดําเนินการในสวนของ

รายงานผลการประเมิน  ซึ่งนักศึกษาสามารถใชงานไดจาก URL http : //assess.su.ac.th  หรือเลือกการเชื่อมโยง

จากระบบบริการการศึกษา  ซึ่งแบบประเมินของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีจํานวน 16 แบบประกอบดวย 

  -  คณะวิชาที่ใชแบบประเมิน 1 แบบ  มีจํานวน 12 คณะวิชา 

  -  วิชาศึกษาทั่วไปทุกวิชา  ใชแบบประเมิน 1 แบบ 

  -  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ใชแบบประเมิน 3 แบบ 

  โดยการทํางานของระบบผูใชงานทั้งนักศึกษาและอาจารยใหใช  Login  และ  password   เดียวกับ 

ระบบบริการการสอนซึ่งทางผูพัฒนาระบบของศูนยคอมพิวเตอรจะไมเก็บขอมูลของผูทําการประเมินวา  มาจาก         

ทานใด  เพียงจะเก็บสถานะขณะเขามาทําแบบประเมินแลวหรือไมเทานั้น  และศูนยคอมพิวเตอรไดเสนอตัวอยาง

และขั้นตอนการใชงานระบบประเมินการสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร มาใหที่ประชุมทราบในเบื้องตน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบใหศูนยคอมพิวเตอรหาวิธีการปองกันในเรื่องของการถูกโจรกรรม

ขอมูลไวดวย ทั้งนี้ หากคณะวิชาใดมีขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมประการใดขอใหนําเสนอศูนยคอมพิวเตอร

เพื่อพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 2.5          ผูบริหาร Tongmyong University เขาพบผูบริหารมหาวทิยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 
  ดวย อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเดินทางไปพบผูบริหาร Seoul  National University of Technology  ระหวางวันที่            

3 – 8 กันยายน 2549 นั้น  ทาง SNUT  ไดสนับสนุนเงินเพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานประกวดเครื่องปนดินเผา

แหงชาติใหเปนระดับนานาชาติแกคณะมัณฑนศิลปเปนจํานวน 10,000  U$  และ  Tongmyong  University เสนอ

ทุนระดับปริญญาโท  สาขาคอมพิวเตอรจํานวน 1 ทุน  ใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูบริหาร  Tongmyong  

University  จะมาพบผูบริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากรในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549 ณ สํานักงานอธิการบดี   

ตลิ่งชัน  สวนจะเปนชวงเวลาใด ทางฝายวิเทศสัมพันธจะไดแจงเวลาและรายละเอียดตาง ๆ ใหทราบในภายหลัง  

โดยจะประสานงานไปยังคณะวิชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของใหทราบอีกครั้งหนึ่ง  จึงขอเรียนเชิญคณบดี/หนวยงานที่

ประสงคจะมีความรวมมือทางวิชาการกับ  Tongmyong  University  เขาพบผูบริหารของ Tongmyong  University 

โดยพรอมเพรียงกันดวย 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบในเบื้องตน 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
    ไมมี  

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา    
ระเบียบวาระที่ 4.1       การปรับโครงสรางการแบงสวนงานสํานกังานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ี
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีไดเ ร่ิมจัดการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2545            

เปนตนมา จนถึงปจจุบันไดมีการจัดการเรียนการสอนครบ 4 ปการศึกษา  โดยมีคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอน

จํานวน 3 คณะวิชาและมีสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีทําหนาที่เปนทั้งสํานักงานเลขานุการคณะและ

สํานักงานอธิการบดี  ตามนโยบายการบริหารและจัดการศึกษาของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในระบบรวมศูนย

การบริหารจัดการทรัพยากรและเพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษา  โดยเฉพาะใน

เร่ืองการขยายเขตการศึกษาเปนวิทยาเขตสารสนเทศในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  แตเนื่องจากขอจํากัดของงบประมาณและมาตรการจํากัดกําลังคนภาครัฐจึงทําใหการบริหาร        

จัดการศึกษาที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพโดยใชบุคลากรจํานวนนอย  ดังนั้น 

เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการขยายตัวตามภารกิจของคณะวิชา          

ในอนาคตและการปรับเปล่ียนสถานภาพของมหาวิทยาลัยไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  รวมถึงเพื่อเปน 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  ลดความซ้ําซอนและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  มีการบังคับบัญชา            
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ที่ส้ันและเอื้อตอความกาวหนาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  

บัวเวช  รองอธิการบดี  เพชรบุรี  จึงเสนอขอความเห็นชอบดังนี้ 

  1. ขอความเห็นชอบการแบงสวนงานภายในสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จากเดิม           

4 งาน เปน 8 งาน ประกอบดวย 

   1.  งานบริหารและธุรการ 

   2.  งานอาคาร สถานที่ และรักษาความปลอดภัย 

   3.  งานคลัง 

   4.  งานพัสดุ 

   5.  งานชางและซอมบํารุง 

   6.  งานบริการการศึกษา 

   7.  งานสวัสดิการและกิจการนักศึกษา 

   8.  งานแผนและประกันคุณภาพ 

  ทั้งนี้  ไมมีผลตอการเพิ่มอัตรากําลัง 

  2.  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนหนวยงาน จาก  “สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี”  เปน  

“กองงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี”  และเปลี่ยนชื่อตําแหนง  “หัวหนาสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี”  

เปน  “ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี”  เพื่อใหสอดคลองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วาดวยการจัดตั้งและการบริหารงานหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2546 ขอ 5 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหนําเรื่องการปรับโครงสรางการแบงสวนงานสํานักงาน

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  เพชรบุรี  เพื่อพิจารณา

กอนแลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 สํานักหอสมุดกลางเสนอขอเพิ่มอัตราคาบํารุงหองสมดุ 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิชาตาง ๆ รวมทั้งหนวยงานของมหาวิทยาลัยกําลังพิจารณาปรับขึ้นคาหนวยกิต      

และคาธรรมเนียมการศึกษา  นั้น  สํานักหอสมุดกลางโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักหอสมุดกลางในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549 เห็นชอบใหสํานักหอสมุดกลางเพิ่ม         

คาบํารุงหองสมุดดังนี้ 

  1.  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จาก 400 บาท/ภาคการศึกษา เปน 500 บาท/ 

       ภาคการศึกษา 

  2.  นักศึกษาระดับปริญญาโท  (ภาคปกติ) จาก 800 บาท/ภาคการศึกษา เปน 900 บาท/ 

       ภาคการศึกษา 
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  3.  สําหรับนักศึกษาปริญญาโท  ภาคพิเศษและนักศึกษาระดับปริญญาเอก ยังคงใชอัตราเดิม 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการที่สํานักหอสมุดกลางเสนอ    

ขอเพิ่มอัตราคาบํารุงหองสมุดตามรายการที่ 1 – รายการที่ 2 โดยมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย

ประสานงานกับผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางในการจัดทําเหตุผล/ความจําเปนของการเสนอขอเพิ่มอัตรา             

คาบํารุงหองสมุดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาวาระการประชุมเรื่อง  

“การปรับขึ้นคาหนวยกิต/คาธรรมเนียมพิเศษระดับปริญญาตรีของคณะวิชาตาง ๆ”  ไปในคราวเดียวกันตอไป 
  

ระเบียบวาระที่ 4.3       การขยายระยะเวลาการเลือกตั้งคณะกรรมการประจาํมหาวิทยาลัย วังทาพระ  
   ประเภทคณาจารย 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1129/2549 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549  แตงตั้งคณะกรรมการ 

ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี นั้น 

  ในการนี้คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการตามประกาศกําหนดระเบียบวิธีการเลือกตั้งกรรมการ

ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ประเภทคณาจารย โดยกําหนดรับสมัครระหวางวันที่ 28 สิงหาคม  -           

8 กันยายน 2549  เมื่อการรับสมัครสิ้นสุดลงปรากฏวา ประเภทคณาจารยไมมีผูสมัครทั้งสิ้น 5 คณะซึ่งหากตอง

ขยายเวลาการรับสมัครออกไปจะไมสามารถดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน 90 วัน  ตามความในขอ 4 แหงระเบียบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภท

คณาจารย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2549  ซึ่งกําหนดวา  การเลือกตั้งกรรมการในวาระแรกใหกระทําใหเสร็จส้ินภายใน 90 

วันนับตั้งแตวันที่ระเบียบฯ  นี้มีผลใชบังคับ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 

  1.  อนุมัติใหขยายระยะเวลาการเลือกตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

ประเภทคณาจารย ตามความในขอ 4 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง

กรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2549  ออกไปอีก 60 วัน  แลวใหนําเสนอ 

อธิการบดีลงนามในระเบียบฯ ตอไป 

  2.  ที่ประชุมเห็นชอบในรายชื่อกรรมการตามขอ 5.5 และขอ 5.6  แหงระเบียบมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  วาดวยคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  วังทาพระ  คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย

ศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร  และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี พ.ศ.2548 ใน

คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร  (ประเภทคณาจารยและประเภทขาราชการ
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และพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย)  คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี (ประเภทคณาจารยและ

ประเภทขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย) และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  วังทาพระ 

(ประเภทขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย)  โดยมอบหมายใหกองกลางจัดทําคําส่ังเพื่อเสนออธิการบดี 
ลงนามแตงตั้งในสวนของคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร คณะกรรมการ

ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ตอไป   

  สําหรับในสวนของกรรมการในขอ 5.1 และขอ 5.2 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย

คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง

สนามจันทร และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี พ.ศ.2548 ที่ประชุมเห็นชอบใหแตงตั้ง          

ผูดํารงตําแหนงดังนี้ 

  1.  คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  วังทาพระ  ประกอบดวย 

   -  อธิการบดี    ประธานกรรมการ 

   -  รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

   -  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย กรรมการ 

   -  ผูชวยอธิการบดี  วังทาพระ  กรรมการ 

   -  หัวหนาฝายบริหารและธุรการ  เลขานุการ 

  2.  คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร  ประกอบดวย 

   -  อธิการบดี    ประธานกรรมการ 

   -  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร รองประธานกรรมการ 

   -  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

   -  ผูชวยอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 

   -  ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต  เลขานุการ 

  3.  คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  เพชรบุรี  ประกอบดวย 

   -  อธิการบดี    ประธานกรรมการ 

   -  รองอธิการบดี  เพชรบุรี   รองประธานกรรมการ 

   -  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย กรรมการ 

   -  ผูชวยอธิการบดี วังทาพระ  กรรมการ 

    -  หัวหนาสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศ เลขานุการ 

       เพชรบุรี     
 
ระเบียบวาระที่ 4.4       การปดการเรยีนการสอนระหวางการจัดการแขงขันกีฬา 
    มหาวิทยาลัยโลกฤดูรอน  ครั้งที่ 24 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยกระทรวงศึกษาธิการแจงวา     ตามที่ประเทศไทยได รับเกียรติจากสหพันธกีฬา                 

มหาวิทยาลัยโลก  ใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูรอน ครั้งที่ 24 (พ.ศ.2550) ในระหวาง
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วันที่ 8 – 18 สิงหาคม 2550 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหประเทศไทยรับเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยโลกฤดูรอน  ครั้งที่ 24 แลว  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546  ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี  (นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ)  

ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549 เห็นชอบให

สถานศึกษาทุกสังกัดในสวนกลางและสวนภูมิภาคปดการเรียนการสอนระหวางจัดการแขงขันฯ (วันที่ 8 – 18 

สิงหาคม 2550)  เนื่องจากการจัดการแขงขันฯ ดังกลาวถือเปนมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญจะเปนรองเพียงการจัดการ

แขงขันกีฬาโอลิมปคและเปนกิจกรรมสําคัญที่รวมในงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

80 พรรษา  จึงขอความรวมมือสถาบันการศึกษาใหเสนอขอคิดเห็นเพื่อจะไดรวบรวมนําเสนอคณะรัฐมนตรี         

เพื่อประกอบการพิจารณาตอไป 

  ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเสนอมายังมหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อ

พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการปดการเรียนการสอนในชวงเวลาดังกลาวและใหนําสงสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาดวยภายในวันที่ 25 กันยายน 2549 กอนเวลา 12.00 น. เพื่อจะรวบรวมนําเสนอกระทรวง- 

ศึกษาธิการตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา  เนื่องจากอยูในชวงระหวางสอบกลางภาคและหากจะตอง            

ปดการเรียนการสอนในชวงวันดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการบริหารจัดการเรียนการสอนของคณะวิชาตาง ๆ 

ดังนั้น  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ  เห็นชอบใหคณะวิชาเปนผูพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาที่จะตองเขาแขงขัน

และมีหนาที่ปฏิบัติงานในกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูรอนครั้งที่ 24  (พ.ศ.2550) ในระหวางวันที่ 8 – 1 8 สิงหาคม 

2550 สามารถเขาแขงขันฯ  และปฏิบัติหนาที่โดยไมถือวาเปนการขาดเรียนในชวงเวลาดังกลาวเปนกรณีและเปน

รายบุคคลไป  แลวใหนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.5  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ง  จรรยาบรรณวิชาชพีอาจารย 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร     

 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย

มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ 7 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2549  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

  ที่ประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยมหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 

1/2549 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549  และครั้งที่ 2/2549  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เห็นชอบใหกําหนด

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยมหาวิทยาลัยศิลปากร   เพื่อรักษาไวซึ่งศักดิ์ศรีและสงเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ  

เกียรติฐานะของคณาจารย  จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการ  โดยที่ประชุมไดมอบหมายให            

รองอธิการบดีฝายวิชาการดําเนินการปรับ  (ราง) ประกาศตามที่ที่ประชุมเสนอแนะ เชน   

  -  คําจํากัดความคําวา “คณาจารย”  ใหหมายถึง  คณาจารยประจํามหาวิทยาลัยซึ่งมีตําแหนง

ทางวิชาการ  ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย  และใหหมายรวมถึงผูชวยสอนดวย  

ทั้งนี้   ที่ประชุมเห็นชอบใหปรับชื่อ (ราง) ประกาศใหม  เปน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง 

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทุกแหงดวยเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 

  -  คําวาคณาจารยหรืออาจารยจะใชในสวนใดของ (ราง) ประกาศ ขอใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน 

  -  ควรแยกจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและแนวปฏิบัติออกจากกันโดยใหจัดทําเปน                

คนละฉบับกัน 

  -  ในขอ 2.1  ....ตามมาตรฐานวิชาชีพ....  ควรใหมีการแจกแจงรายละเอียดใหเปนรูปธรรม

มากกวานี้ 

  -  ในขอ 3  และในขอ 5 ที่กลาวถึงการปฏิบัติตอศิษยควรที่จัดอยูในกลุมเดียวกันและไวในขอ

เดียวกัน 

  -  ในขอ 5  ใหบริการ....เพื่อความเหมาะสมกับสถานภาพของอาจารยเห็นควรปรับขอความใหม  

  -  ในขอ 9  เกี่ยวกับการคนควาวิจัยของอาจารย  ใหระบุดวยวา  ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

นักวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติไวดวย  

  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 5.1 การใหขาราชการมารายงานตัวตามคําสั่งหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครอง         
   ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 
สรุปเรื่อง 
  ประธานได แจ งต อที ่ประช ุมให ทราบว า  ตามที ่คณะปฏ ิร ูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ไดยึดอํานาจการปกครองไวเรียบรอยแลว  เพื่อใหผูที่

เกี่ยวของไดรับทราบนโยบาย การบริหารราชการแผนดิน จึงใหปลัดกระทรวงทุกกระทรวง อธิบดีทุกกรม หัวหนา

หนวยงานระดับกรม   หัวหนาหนวยงานร ัฐว ิสาหกิจหรือหนวยงานอื ่นของร ัฐรวมตลอดทั ้งอธ ิการบดี

มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ตั ้งอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปรายงานตัวตอคณะ

ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่กองบัญชาการกองทัพบก 
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ถนนราชดําเนินนอก  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่  20  กันยายน  พุทธศักราช  2549  เวลา 09.00 น. ตามคําสั่ง

หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่ 1/2549  เรื่อง  

ใหขาราชการมารายงานตัว นั้น   

  ประธานได ไปรายงานต ัวต อคณะปฏ ิร ูปการปกครองในระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ในวัน – เวลา ดังกลาวแลวซึ่งหัวหนาคณะปฏิรูปฯ  พลเอก สนธิ  บุณยรัตกลิน  

ไดชี้แจงเหตุผลความจําเปนวา  การบริหารราชการแผนดินโดยรัฐบาลรักษาการปจจุบันไดกอใหเกิดปญหา

ความขัดแยง แบงฝายสลายความรู รักสามัคคีของชนในชาติอยางไมเคยปรากฏมากอน ตางฝายมุ งหวัง

เอาชนะดวยวิธีการหลากหลายรูปแบบและมีแนวโนมนับวันจะทวีความรุนแรง  โดยประชาชนสวนใหญ             

เคลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผนดินอันสอไปในทางทุจริต  ประพฤติมิชอบอยางกวางขวาง หนวยงาน

องคกรอิสระ ถูกครอบงําทางการเมืองไมสามารถสนองตอบเจตนารมณตามที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ         

แหงราชอาณาจักรไทย  ทําใหการดําเนินกิจการทางการเมืองเกิดปญหาและอุปสรรคหลายประการ  ตลอดจน

การหมิ่นเหมตอพระบรมเดชานุภาพแหงองคพระมหากษัตริยซึ ่งเปนที่เคารพเทิดทูนของประชาชนชาวไทย   

แมหลายภาคสวนของสังคมจะพยายามประนีประนอมคลี่คลายสถานการณมาโดยตอเนื่องแลว  แตก็ไม

สามารถที่จะทําใหสถานการณความขัดแยงยุติลงได  ดังนั้น  คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขซึ่งประกอบดวย  ผูบัญชาการเหลาทัพ  ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ  จึงมีความจําเปนตองยึดอํานาจการบริหารแผนดินตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  โดยคณะปฏิรูปการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ขอยืนยันวาไมมีเจตนาเขามาเปนผู บริหาร

ราชการแผนดินเสียเอง  แตจะคืนอํานาจการบริหารนั้นใหกับปวงชนชาวไทยโดยเร็วอีกทั้งไดพูดถึงสถานการณ

ภาคใตและขอความรวมมือกับองคกร/หนวยงานราชการทุกหนวยงานราชการใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติ         

ที่เคยปฏิบัติมาและขอความรวมมือเพื่อใหเกิดความรวมใจในการดูแลประเทศชาติดวย 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและจะไดมอบหมายใหงานวินัยและนิติการดําเนินการรวบรวม

คําสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวของกับการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหครบถวน

สมบูรณเพื่อที่ฝายบริหารจะไดถือปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา  12.20 น.  
 

 

 

 

 

  (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

      ผูจดรายงานการประชมุ 
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