
                    รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                       ครั้งที่  3/2549 
                           วันอังคารที่  7  กุมภาพันธ  2549 
    ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

 
ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.วิวัฒนชัย   อัตถากร  อธิการบด ี    ประธานที่ประชุม  

   2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

   3.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา                  

     และภูมิปญญาทองถิ่น 

   4.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี             

   5.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   6.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

   7.  ผศ.ดร.โรม  วงษประเสริฐ  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  พระราชวังสนามจันทร 

     รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

   8.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

   9.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม         

 10.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ      

 11.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 12.  อ.ณัฐวฒุ ิ ปรียวนิตย   รองคณบดีฝายวิชาการ 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 13.  อ.นพดล  ยุทธมนตรี   รองคณบดีฝายบริหาร 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป 

 14.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร     

 15.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

 16.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 17.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร                      

 18.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 19.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 20.  รศ.ดร.วิชยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   

 21.  ผศ.ดร.วนัชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 22.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 23.  รศ.ดร.วศนิ  อิงคพฒันากุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวชิาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ

 24.  รศ.ดร.จิราวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย            

 25.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   

 26.  อ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร      

 27.  อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 28.  รศ.วิโชค   มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป  

 29.   ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  ประธานสภาคณาจารย            
  

ผูไมมาประชมุ 
  1.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา         ติดราชการ 

  2.  อ.สกุล  บณุยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา          ติดราชการ      

  3.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร         ติดราชการ 

  4.  ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร          ติดราชการ 

  5.  อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป           ติดราชการ 

  6.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกลุ  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ          ติดราชการ 

 

เปดประชุมเวลา  11.50  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  2/2549 
   เมื่อวันอังคารที่  24 มกราคม  2549 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่ 2/2549  เมื่อวันอังคารที่  24 มกราคม 2549 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติรับรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
   ไมม ี
 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมม ี
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1       การแตงตั้งคณะกรรมการประจํามหาวทิยาลัยศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการ

  ประจํา มหาวิทยาลัยศิลปากร   พระราชวังสนามจันทร  และคณะกรรมการประจํา
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพชรบุร ี    

         
สรุปเรื่อง 

 ดวยวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการประจําวิทยาเขตประเภทตางๆ ไดครบวาระ  2 ป 

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบยีบมหาวิทยาลยัศิลปากร  วาดวยคณะกรรมการประจํา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจนัทร และ

คณะกรรมการประจาํมหาวิทยาลัยศิลปากร  เพชรบุรี  พ.ศ.2548 ขอ 5 ซึ่งกําหนดใหมีคณะกรรมการประจาํ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ  คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  และ

คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  เพชรบุรี  ประกอบดวย 

1.   อธิการบดหีรือรองอธิการบดีที่อธิการบดมีอบหมาย 1 คน เปนประธานกรรมการ 

2.   รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  จํานวนไมเกนิ 3 คน      

      เปนกรรมการ 

3.   คณบดี    ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนย  และ           

      หัวหนาหนวยงาน ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มฐีานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัย 

      ศิลปากร  วังทาพระ  หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร  หรือ 

      มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพชรบุรี  แลวแตกรณี  เปนกรรมการ 

4.   ประธานสภาคณาจารยหรือผูแทน  เปนกรรมการ 

5.   กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยในคณะวิชาตางๆ  ที่ตั้งอยูในมหาวิทยาลัย 

      ศิลปากร  วังทาพระ  หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร  หรือ 

      มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร  หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร   

      เพชรบุรี  แลวแตกรณีคณะวิชาละ 1 คน  เปนกรรมการ 

6. กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากขาราชการและพนักงานประจําตาํแหนง  ซึ่งมิใช

คณาจารยในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร  

พระราชวังสนามจันทร  หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร  เพชรบุรี  แลวแตกรณี  

จํานวน 2 คน  เปนกรรมการ 

   ดังนั้น  เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการตามขอ 1.1  และขอ 1.2  เห็นสมควรใหทานอธิการบดีพจิารณา 

   สําหรับกรรมการตามขอ 1.5 และขอ 1.6 นั้น  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวา ดวยหลักเกณฑ

และวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเภทคณาจารย พ.ศ.2548 ขอ 5 และระเบียบ

มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเภท

ขาราชการและพนักงาน  ซึ่งมใิชคณาจารย พ.ศ.2548 ขอ 5 กําหนดใหอธกิารบดีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

เลือกตั้งเพือ่ใหไดมาซึ่งกรรมการตามขอ  5.5  และขอ 5.6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคณะกรรมการ
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ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  วังทาพระ  คณะกรรมการประจํามหาวทิยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  

และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  เพชรบุรี  พ.ศ.2548 ดังนี้ 

  
 

กรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการฯ 

ประเภทคณาจารย  ประกอบดวย 

กรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการฯ 

ประเภทขาราชการและพนักงาน  ซึ่งมิใชคณาจารย 

ประกอบดวย 

1. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เปนประธาน   

    กรรมการ 

2. ประธานสภาคณาจารย หรือผูที่ประธานสภาคณาจารย 

    มอบหมาย  เปนกรรมการ 

3.  ผูแทนคณะ  สถาบัน  สํานัก ศูนย  หรือหนวยงานที่   

    เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  จํานวนหนวยงาน   

    ละหนึ่งคนเปนกรรมการ 

4. ขาราชการหรือพนักงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี 1 คน  

    เปนเลขานุการ 

1. ผูที่อธิการบดีมอบหมาย   เปนประธานกรรมการ 

2. ขาราชการและพนักงานซึ่งมิใชคณาจารย  จํานวน 

   2 คน  เปนกรรมการ 

3.  ขาราชการหรือพนักงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

     จํานวน 1 คน  เปนเลขานุการ 

 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปนคณะกรรมการ 

ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการประเภทคณาจารย  และประเภทขาราชการและพนักงาน  ซึ่งมิใชคณาจารย  

  1.  คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวทิยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย

ประกอบดวย  

   1.  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร    ประธานกรรมการ 

   2.  ประธานสภาคณาจารย      กรรมการ 

   3.  เลขานุการคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  กรรมการ 

   4.  เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

   5.  เลขานุการคณะโบราณคดี     กรรมการ 

   6.  เลขานุการคณะมัณฑนศิลป     กรรมการ 

   7.  เลขานุการคณะอักษรศาสตร     กรรมการ 

   8.  เลขานุการคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

   9.  ผูแทนคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

              10. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

   11.  เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

   12.  เลขานุการคณะดุริยางคศาสตร     กรรมการ 
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   13.  เลขานุการคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 

   14.  เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 

   15.  เลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 

   16.  เลขานุการวิทยาลัยนานาชาต ิ     กรรมการ 

   17.  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

     18.  เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 

   19.  เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง     กรรมการ 

   20.  เลขานุการสํานักบริการวิชาการ     กรรมการ 

   21.  เลขานุการศูนยคอมพิวเตอร     กรรมการ 

   22.  เลขานุการหอศิลป      กรรมการ 

   23.  นางวราภรณ  ฉัตรวงศพันธ     เลขานุการ 

  2.  คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการประจํามหาวทิยาลัยศิลปากร  ประเภทขาราชการ

และพนักงาน  ซึ่งมิใชคณาจารย  ประกอบดวย  

   1.  รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร    ประธานกรรมการ 

   2.  นางกาญจนา  สุคนธมณ ี     กรรมการ 

   3.  นางสาวบังอร  คหัฏฐา      กรรมการ 

   4.  นางวราภรณ  ฉัตรวงศพันธ     เลขานุการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 คาตอบแทนและคาใชจายอืน่ๆ  ในการสอบคัดเลือกบคุคลเขาศึกษา 
    ในคณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
            
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพประสงคขอแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  เรื่อง  คาตอบแทนและคาใชจายอื่นๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา  ในคณะจิตรกรรม

ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยตรง ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2549 โดยแกไขคํานิยาม

คําวา  “คาบ” และปรับปรุงแกไขอัตราคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในวันที่มีการสอบ  ในอัตราดังนี้ 
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                       ลักษณะการจายเงิน  (คาบเวลาละ) 
 

วันทําการ 
 

วันหยุด 
วันที่จัดใหปฏิบัติงาน          

          1 คาบ 

 

 

                         ตําแหนง 

คาบละ 

 2 ชม. 

คาบละ 

 3 ชม. 

 คาบละ 

  2 ชม. 

คาบละ 

 3 ชม. 

 คาบละ 

  2 ชม. 

คาบละ 

3 ชม. 

1. หัวหนาหนวยสอบ 

2. ผูชวยหัวหนาหนวยสอบ 

3. ผูชวยหัวหนาตึก  กรรมการคุมสอบ 

    กรรมการกลาง  และกรรมการคุมสอบ 

    สํารอง  กรรมการควบคุมการจัดแบบ  

    เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่รับสงขอสอบ 

4. แบบ หรือหุนคน 

5. พนักงานขับรถยนต 

6. เจาหนาที่ตํารวจ 

7. คนงาน  ยาม  และนักการภารโรง 

 

250 

180 

 

 

 

150 

120 

80 

100 

90 

375 

270 

 

 

 

225 

250 

160 

200 

180 

 

300 

230 

 

 

 

200 

400 

170 

250 

120 

450 

345 

 

 

 

300 

450 

170 

500 

140 

 

400 

300 

 

 

 

300 

500 

150 

600 

150 

450 

350 

 

 

 

350 

550 

200 

650 

200 

 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขคํานิยามคําวา  “คาบ”  และปรับปรุงแกไข

อัตราคาตอบแทนและคาใชจายอื่นๆ  ในการสอบคัดเลือกบุคคล   เขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหความเห็นชอบการแกไขคํานิยามคําวา  “คาบ”  และปรบัปรุง

แกไขอัตราคาตอบแทนและคาใชจายอื่นๆ  ในการสอบคัดเลือกบุคคล   เขาศกึษาในคณะจิตรกรรมประตมิากรรม 

และภาพพิมพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 20 มกราคม 2549  เปนตนไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3       ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ            

 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  2093/2548  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548  ไดแตงตั้ง อาจารย 

ดร.ชูเกียรติ  สอดศรี  เปนกรรมการวิชาการ  (สาขาวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี)   โดยมีวาระการดํารง

ตําแหนง 2 ป  ตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2548 – วันที่  9 พฤศจิกายน 2550 นั้น 

  เนื่องจาก คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดปรับเปล่ียนผูบริหาร ชุดใหม  จึง

ประสงคเปล่ียนแปลงกรรมการวิชาการ  จาก  อาจารย ดร.ชูเกียรติ  สอดศรี  เปน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.        

ปาเจรา  พัฒนถาบุตร 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา  

พัฒนถาบุตร   เปนกรรมการวิชาการ   (สาขาวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี)  แทน อาจารย ดร.ชูเกียรติ  

สอดศรี   

  

มต ิ  ที่ประชมุพจิารณาแลว  มมีติเห็นชอบใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา  พฒันถาบุตร  

เปนกรรมการวิชาการ (สาขาวทิยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี)  แทน  อาจารย ดร.ชูเกียรติ  สอดศรี  แลวให

นําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4       ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาํสถาบันวิจัยและพัฒนา          
 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  19/2549  ลงวันที่ 9 มกราคม 2549  ไดแตงตั้ง อาจารย ดร.

วีรวัฒน  ปตทวีคงคา  อาจารยประจาํคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เปนกรรมการประจํา

สถาบันวิจยัและพัฒนา  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  นั้น 

  เนื่องจาก คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดปรับเปล่ียนภาระหนาที่             

การปฏิบัติงาน  จึงประสงคเปล่ียนแปลงกรรมการวิชาการ  จาก  อาจารย ดร.วีรวัฒน  ปตทวีคงคา เปน                    

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  อินณวงศ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  อินณวงศ  

เปนกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  แทน อาจารย ดร.วีรวัฒน  ปตทวีคงคา   

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเสนอเห็นชอบใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  อนิณวงศ  

เปนกรรมการประจําสถาบันวจิัยและพัฒนา  แทน อาจารย ดร.วีรวัฒน  ปตทวีคงคา  แลวใหนําสนออธิการบดี         

ลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.5       โครงการสงเสริมการเพิ่มพนูความรูตางประเทศระยะสั้น           
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยมหาวทิยาลัยมีนโยบายใหการสนับสนุนใหบุคลากรเพิม่พูนความรูทางวชิาการตามยุทธศาสตร        

ที่ 5 การพิจารณาระบบบริหารและการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี (ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ.2548 – 2551)  และยุทธศาสตรที่ 7 การเพิ่มขีดสมรรถนะผูปฏิบัติงาน (ตามคาํรับรองการปฏิบัติ

ราชการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร) ดังนั้น  จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการเพิ่มพูนความรูตางประเทศระยะสั้น 

โดยใชงบประมาณเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ.2549  จํานวน 3 โครงการ  ดังนี้ 
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  1.  โครงการจัดพิมพเผยแพรวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  จาํนวน  500,000  บาท 

       (หาแสนบาทถวน)  (งบรายไดของรองอธิการบดีฝายวิชาการ) 

  2.  โครงการเพิ่มพูนความรูในตางประเทศระยะสั้น  จาํนวน  500,000 บาท                           

                  (หาแสนบาทถวน)  (งบรายไดจัดสรรใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ) 

  3.  โครงการสนับสนุนการนาํเสนอผลงานวิชาการตางประเทศ  จาํนวน 1,000,000  บาท 

       (ใชงบกลาง) 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการ  โดยใหงานวินัยและนิติการปรับแก

ตามที่ที่ประชมุเสนอแนะ ดังนี้  

  1. ตัดขอความในรางประกาศฯ หนา 1 ขอ 2.1 “และมีระยะเวลาในสัญญาจางเหลือไมนอยกวา 

2 ป นบัแตวันออกเดินทาง”    

  2. ตัดขอความในรางประกาศฯ หนา 2 ขอ 3.1 “ในกรณีที่ไมสามารถสงมาพรอมแบบเสนอ 

ขอรับทุนได ใหสงกอนถึงกําหนดวันเดินทาง” 

  3. กรณีที่ผูไดรับทุนไมมีบิดามารดา หรือพี่หรือนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผูไดรับทุน          

ผูค้ําประกันไมตองแสดงหลักทรัพยในการทําสัญญาค้ําประกัน 

  4. แกไขความในขอ 7 บรรทัดที่ 2 จาก  รองอธิการบดีฝายวชิาการ  เปน  มหาวิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6      (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง  อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
          มหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของนักศึกษาและบุคคลอื่นๆ  ซึ่งมิใชนักศึกษา 
              มหาวิทยาลัยศิลปากรและนักเรียน  นักศึกษา  ตางสถาบัน  วิทยาเขตพระราชวัง         
   สนามจันทร 
            
สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกกองกิจการนักศึกษาที่ ศธ 0520.1.1.3 (นฐ)/02582 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548  เร่ือง

การปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา  วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร  ซึ่งงานวินัยและนิติกรไดตรวจสอบ

พรอมมีขอสังเกตในขอ 2.3 นั้น กองกจิการนักศึกษาขอเรียนวาในทางปฏิบัติจะไมอนุญาตใหนักศึกษาพักคาง

ชั่วคราวเปนชวงระยะเวลานานเปนเดือน  ขอน้ีกําหนดไวเพื่อชวยเหลือนักศึกษาเดินเรียนในกรณีที่มีความจาํเปน 

ตองพักคางเปนครั้งคราวเทานั้น หากประสงคจะเขาพักรวมกับเพือ่นนักศึกษาเปนเวลานานตลอดทั้งเดือนหรือทั้ง

ภาคการศึกษาตอง แจงความประสงคขอเขาพักแทรก  และชําระคาธรรมเนียมตามปกติ  ดังนั้น กองกิจการ

นักศึกษาขอใหคงไวในขอความในขอ 2.3 ตามเดิม  ประเด็นที่งานวินัยและนิติการ  ขีดขอความ  “วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร” ออกจาก ชื่อเร่ืองในประกาศนั้น  กองกิจการนักศึกษาเห็นวาควรจะคงขอความเดิมไว  
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เนื่องจากมหาวทิยาลัยศิลปากรมีหอพักนักศึกษาที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีดวย ซึ่งอาจเกิดความสับสนในทาง 

ปฏิบัติของคณะกรรมการหอพักในแตละวิทยาเขต 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชมุพจิารณาแลว มมีติใหกองกจิการนักศึกษานาํเสนอขอมูลเกีย่วกบัอัตราคาหอพักนักศึกษา

และจํานวนนักศึกษาเสนอที่ประชุมพจิารณาอีกครั้ง  

 
ระเบียบวาระที่ 4.7       แตงตั้งคณะกรรมการประจาํศูนยคอมพิวเตอร  
        
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร  จะครบวาระการดาํรงตาํแหนง 3 ป ในวันที่ 

21 กุมภาพันธ 2549 จึงเสนอใหพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร (ชุดใหม) ตามขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการจัดระบบบริหารงานในศูนยคอมพิวเตอรและการจัดใหมีคณะกรรมการประจาํ            

ศูนยคอมพิวเตอร พ.ศ.2534  และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปน

คณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร  ประกอบดวย 

  1. รองศาสตราจารยยืน  ภูวรวรรณ     ที่ปรึกษา 

  2. นายสันติ  สุรรัตน      ที่ปรึกษา 

  3. นายพิสิฐ  สุขผล      ที่ปรึกษา 

  4.  ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง    ที่ปรึกษา 

      (C.I.O.) ของมหาวิทยาลัย  

  5.  พันเอก ดร.สุรัตน  เลิศลํ้า     ที่ปรึกษา 

  6.  ผูชวยศาสตราจารยรุจิรา  พิพิธพจนาการณ   ที่ปรึกษา 

  7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค  ฉิมพาลี    ที่ปรึกษา 

  8.  นายชูศักดิ์  วรพิทักษ      ที่ปรึกษา 

  9.  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร     ประธานกรรมการ 

  10.  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายวิชาการ   กรรมการ 

  11.  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายสารสนเทศการศึกษา กรรมการ 

  12.  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 

  13.  รองศาสตราจารย ดร.จันทนา  จันทราพรชัย   กรรมการ 
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  14.  อาจารยสุภาภรณ  อัศวไชยชาญ    กรรมการ 

  15.  อาจารยฉัตรชัย  เผาทองจีน     กรรมการ 

  16.  อาจารย สาคริน  เครือออน     กรรมการ 

  17.  อาจารยธนาทร  เจียรกุล     กรรมการ 

  18.  นางศันศนีย  สิทธิศักดิ์     เลขานุการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.8       ผลการศึกษาคางสงและผลการศึกษาที่ไมสมบูรณ    
         
สรุปเรื่อง 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  (ฉบับที่ 7) พ.ศ.

2548  กาํหนดใหอาจารยผูสอนรายงานผลการศึกษา  การแกผลการศึกษาที่ไมสมบูรณ  ( I )  ของนักศึกษา

ภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษา หากพนกําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ (I) เปน F หรือ U 

เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะวชิาหรือคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปที่รับผิดชอบการเรียน

การสอนรายวิชาใหขยายเวลาไดเปนกรณีพิเศษโดยจะตองแจงใหกองบริการการศึกษาทราบลวงหนา  ทั้งนี้  

ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2548 เปนตนไป  

  เนื่องจากกองบริการการศึกษา ไดสํารวจผลการศึกษาคางสง และผลการศึกษาที่ไมสมบูรณ             

(I) ซึ่งอาจารยผูสอนยังมิไดแกไขผลการศึกษาของนักศึกษาเฉพาะรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในวิทยาเขตพระราชวัง 

สนามจันทรและวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นับตั้งแตภาคการศึกษาที่  2/2545 จนถึงภาคการศึกษา 1/2548  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหคณะวิชาตางๆ  ติดตามผลการศึกษาที่คางสงและผลการศึกษา

ที่ไมสมบูรณ  (I) มายังกองบรกิารการศึกษาโดยเร็ว 

 
ระเบียบวาระที่ 4.9        โครงการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
            
สรุปเรื่อง 
  ดวยฝายวิชาการรวมกับศูนยคอมพิวเตอร  จัดทําโครงการประเมินการสอนโดยนักศึกษาโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการประเมนิการสอนมาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการ

สอนใหมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติมอบหมายใหแตละคณะวิชาสงแบบฟอรมการประเมินการสอน

โดยนักศึกษา ที่สามารถกาํหนดรูปแบบไดตามลกัษณะและความตองการมายังกองบริการการศึกษา เพือ่พจิารณา 

ดําเนินการตอไป  สําหรับการประเมินใหประเมินเฉพาะรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ 

 
ระเบียบวาระที่ 4.10       การถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2549 
             
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดี  ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2549 ไดเห็นชอบให

กําหนดวัดที่จะนําผาพระกฐินพระราชทานประจาํป พ.ศ.2549 ไปถวายตามลําดับ ดังนี้ 

  อันดับที่ 1  พระอารามหลวง วัดโพธิ์ชัย  จังหวัดหนองคาย 

  อันดับที่  2  พระอารามหลวง  วัดปาดาราภิรมย จังหวัดเชียงใหม 

  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตอไปยังพระอารามหลวงทั้ง 2 แหง  ปรากฏวาพระอารามหลวง

ทั้ง 2 แหง  ไดรับจองถวายผาพระกฐินพระราชทานจากหนวยงานอื่นแลว  จึงเสนอใหเลือกวัด  เพื่อจะไดแจงให 

กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ดําเนินการตอไป   

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหกําหนดวัดที่จะนําผาพระกฐินพระราชทานประจาํป 

พ.ศ.2549  ไปถวายตามลําดบั  ดังนี้ 

  อันดับที่ 1  พระอารามหลวง  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

  อันดับที่ 2  พระอารามหลวง วัดพระสิงห  อาํเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

  และใหสํารองวดัอันดับตอไป  โดยเปนวัดในจงัหวัดเชียงใหม 

 
ระเบียบวาระที่ 4.11       (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน                   

  เหมาจายจากเงินรายไดสําหรับการจดัหารถและการใชรถของผูดํารงตําแหนง 
  ผูบริหาร พ.ศ. ....  

          
สรุปเรื่อง 
  ดวยผูบริหารระดับรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอาํนวยการศูนย  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอาํนวยการ 

สํานัก และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  มีภารกิจที่จะตองเดินทางไปปฏิบัติ

ราชการตางๆ ใหกับมหาวิทยาลัยเปนประจาํ  ดังนั้น  เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจของรองอธิการบดี  คณบดี  

ผูอํานวยการศูนย  ผูอาํนวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก  และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี

ฐานะเทียบเทาคณะมีความสะดวก  คลองตัว  สมควรใหผูดํารงตําแหนงผูบริหารดังกลาว จัดหารถยนตนั่ง

สําหรับใชในการปฏิบัติราชการ  จึงเห็นควรกําหนดใหมีการเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจายจากเงินรายไดสําหรับ
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การจัดหารถและการใชรถของผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการศูนย  ผูอํานวยการ

สถาบัน  ผูอาํนวยการสํานัก  หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะขึ้น 

  ตามรายละเอียดในเอกสาร  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการเบิกจายเงิน

คาตอบแทนเหมาจายจากเงินรายไดสําหรับการจัดหารถและการใชรถของผูดํารงตําแหนง  ผูบริหาร พ.ศ. ....  

  จึงเสนอทีป่ระชมุพจิารณาใหความเห็นชอบ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการเบิก

จายเงินคาตอบแทนเหมาจายจากเงินรายไดสําหรับการจัดหารถและการใชรถของผูดํารงตําแหนง  ผูบริหาร พ.ศ. 

....  แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน  (ราง) ระเบียบดังกลาว  โดยให

ปรับแกไขเพิ่มเติมดังนี้ 

  1.  ผูบริหารใหหมายความรวมถึงอธิการบดี 

  2.  ใหเพิ่มอัตราคาตอบแทนเหมาจายสําหรบัอธิการบดี  ในอัตรา  31,800  บาท/คน 

  3.  ใหเพิ่มความหมายของคําวา   “เงินคาตอบแทนเหมาจาย”  วาหมายถึงคาใชจายใดบาง 

  4.  ใหเพิ่มขอความเกี่ยวกับการยกเวนในกรณีที่ผูมีสิทธิ์รับเงินคาตอบแทนเหมาจายเดินทางไป

ราชการชั่วคราวใหมีสิทธิ์ใชรถยนตของสวนราชการเปนพาหนะในการเดินทางไปราชการ 

  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.12       แตงตั้งคณะกรรมการกองทนุ คุณหญิงนิรมล  สุริยสัตย พ.ศ.2539 
             
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดประกาศใชระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนคุณหญิง

นิรมล  สุริยสัตย  พ.ศ.2539  มาตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2539 แลวนั้น 

  เพื่อใหการดําเนินการของกองทุนเปนไปตามวัตถุประสงคของผูบริจาคเงิน จึงสมควรแตงตั้ง

คณะกรรมการกองทุน คุณหญิงนิรมล  สุริยสัตย  เพื่อดาํเนินการตางๆ ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

กองทุน  คุณหญิงนิรมล  สุริยสัตย พ.ศ.2539 กาํหนด  โดยประกอบดวย 

  1.  อธิการบดี      เปนประธาน 

  2.  บุคคลซึ่งที่ประชุมคณบดีเห็นสมควรไมนอยกวา 3 คน  เปนกรรมการ 

  3.  รองอธิการบดี 1 คน     เปนกรรมการและเลขานุการ 

  4.  หัวหนาฝายคลัง     เปนเหรัญญิก 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน คุณหญิงนิรมล  สุริยสัตย พ.ศ.2539   

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปน

คณะกรรมการกองทุน  คุณหญิงนิรมล  สุริยสัตย  พ.ศ.2539 ประกอบดวย 
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  1.   อธิการบดี      ประธาน    

  2.  นางกอบกาญจน  วัฒนวรางกูร    กรรมการ 

  3.  ผูชวยศาสตราจารยถาวร  โกอุดมวิทย   กรรมการ 

  4.  อาจารยจันทิวา  สุรเชษฐพงษ    กรรมการ 

  5.  รองอธิการบดีฝายบริหาร    กรรมการและเลขานุการ 

  6.  หัวหนาฝายคลัง     เหรัญญิก 

  ทั้งนี้  มอบหมายใหงานวินัยและนิติการปรับชื่อกองทุนจาก  กองทุน คุณหญิงนิรมล   สุริยสัตย   

เปน  กองทุนทานผูหญิงนิรมล  สุริยสัตย  

  แลวใหอธิการบดีลงนามคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.13       การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจาํ 
             
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 129/2549 ไดประชมุเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กมุภาพันธ 2549 เพื่อพจิารณา

กําหนดรายละเอียดตางๆ ในการดําเนินการเลือกตั้งและไดมีมติใหเสนอมหาวิทยาลัยวาไมสามารถกําหนดวัน

ใหดําเนินการเลือกตั้งไดแลวเสร็จกอนวันครบวาระ  (วันที่ 28 มีนาคม 2549) อยางนอยสามสิบวัน  ตามความใน

ขอ 14 วรรคสองแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและ

วิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจาํ พ.ศ.2531  เนื่องจากคณะกรรมการ เพิ่งจะ

ไดรับคําส่ังแตงตั้งเมื่อวันจันทรที่ 30 มกราคม 2549 กอปรกบัความในขอบงัคับฯ ขอ 5.5 ระบุวา เมื่อไดรับสมัคร

แลว จะตองประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งใหทราบทั่วกันกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน ดังนั้น ที่ประชุม 

จึงตองกาํหนดใหเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2549  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มมีติใหความเหน็ชอบในปฏิทนิดําเนินการการเลือกตั้งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําตามเสนอ 

 
ปดประชุมเวลา  14.00  น. 
      

 

 

              (นางสาวอัญชลี   มีอิสสระ)                           

                ผูจดรายงานการประชุม 
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