รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 5/2549
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2549
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
--------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร
2. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
3. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
4. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
5. รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร
6. อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
7. อ.สกุล บุณยทัต
8. ผศ.สาทิศ ชูแสง
9. รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
10. อ.ดร.สุวัฒน ทาสุคนธ
11. อ.ปญญา วิจินธนสาร
12. รศ.สุรพล นาถะพินธุ
13. อ.บัญชา ชุม เกษร
14. อ.นพดล ยุทธมนตรี
15. อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
16. ผศ.สุรีรัตน บุรณวัณณะ
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี
อ.ธนาทร เจียรกุล
รศ.ดร.วิชยั กอประดิษฐสกุล
อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะโบราณคดี
รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
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24. รศ.ดร.จิราวรรณ คงคลาย
25. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
26. ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
27. อ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
28. อ.สราวุฑ ตันณีกุล
29. ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ
ผูไมมาประชุม
1. อ.เจริญ คัมภีรภาพ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.วาสิฏฐ อิม่ แสงจันทร
อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
รศ.คณิต เขียววิชัย
ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกลุ
รศ.วิโชค มุกดามณี

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผูอํานวยการฝายนิทรรศการศิลปะ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย

รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญา
และภูมิปญญาทองถิ่น
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการหอศิลป

ติดราชการ
ติดราชการ
ลากิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ไปราชการตางประเทศ
ไปราชการตางประเทศ

เปดประชุมเวลา 14.55 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2549
เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ 2549

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ 2549
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้
หนา 4 บรรทัดที่ 20 ตรงมติที่ประชุมใหปรับขอความใหมเปนดังนี้
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“ที่ประชุมรับทราบผลการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2548 และขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมไดมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนในป
ตอไปดําเนินการดังนี้
1. พิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2549 ของกระทรวงศึกษาธิการ
จากรายชื่อของขาราชการแตละกลุมที่หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ
2. พิจารณาการคัดเลือกบุคลากรดีเดนทั้ง 3 กลุม คือสายวิชาการ สายสนับสนุน ลูกจางประจํา
ระดับหนวยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอใหมหาวิทยาลัย จัดทําประกาศเกียรติคุณหรือเข็มเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัยหรือของที่ระลึกอยางใดอยางหนึ่งมอบใหในวันสถาปนามหาวิทยาลัย (12 ตุลาคม 2550) เพื่อเปน
ขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลทั้ง 3 กลุมนั้น ใหแตละหนวยงานเปนผูคัดเลือก
และถือเปนที่สุด”
หนา 13 บรรทัดที่ 6 ตรงมติที่ประชุมใหปรับขอความใหมเปนดังนี้
“ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการ โดยใหตัดขอความในขอ 5 และขอ
6 ของประกาศและมอบหมายใหงานวินัยและนิติการดําเนินการปรับแกไขประกาศดังกลาวตามที่เสนอ สวนขอ
กําหนดอื่น ๆ ขอใหมีการปรับปรุงแกไขเมื่อมีการใชหลักเกณฑนี้ครบ 1 ปแลว.......”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบี ย บวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพือ่ ทราบ
รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทนทั่วไป

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทนทั่วไป
ซึ่งมีตําแหนงวาง จํานวน 6 ตําแหนง โดยมีวาระตางกันดังนี้ วาระถึงวันที่ 9 กันยายน 2549 จํานวน 3
ตําแหนง วาระถึงวันที่ 9 กันยายน 2550 จํานวน 3 ตําแหนง ตามประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มกราคม
2549 และมีผูสมัครรับการเลือกตั้ง จํานวน 5 คน นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทนทั่วไป ได
ดําเนินการใหคณาจารยรับรอง เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2549 ซึ่งสรุปผลไดดังนี้
1. ผูสมัครรับการเลือกตั้ง จํานวน 2 คน มีวาระถึงวันที่ 9 กันยายน 2549 ไดแก
ชื่อ - สกุล
1. อาจารยสุเชษฐ สมุหเสนีโต
2. ผูชวยศาสตราจารยเดชา ทวีไทย

สังกัด
รับรอง
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ 145
คณะศึกษาศาสตร
129

ไมรับรอง
6

งดออกเสียง
22
24
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2. ผูสมัครรับการเลือกตั้ง จํานวน 3 คน มีวาระถึงวันที่ 9 กันยายน 2550 ไดแก
ชื่อ - สกุล
1. อาจารยสมวรรณ นาคปน
2. อาจารยสิทธิชัย แซเหลม
3. อาจารยสุเทพ อวมเจริญ

สังกัด
โรงเรียนสาธิตคณะ
ศึกษาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ
คณะศึกษาศาสตร

รับรอง
146

ไมรับรอง
3

งดออกเสียง
22

134
134

1
3

24
23

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทน
ทั่วไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยทุนโบราณคดีทัศนาจร
ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
โดยที่เปนการสมควรใหมีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยทุนโบราณคดีทศั นาจร
ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2534 เพื่อใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น งานวินัยและนิติการจึงไดปรับแกไขระเบียบ
ดังกลาว โดยปรับปรุงจํานวนเงินทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธที่กําหนดไวในระเบียบจากเดิมทุนละ 5,000 บาท
(หาพันบาทถวน) เปนทุนละ 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถวน) พรอมเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
ทุนโบราณคดีทัศนาจรของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... ใหที่ประชุมพิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยทุน
โบราณคดีทัศนาจรของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.2

การยกเวนคาลงทะเบียนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามที่ นางสาวนนทินี มีทรัพยทวีกุล รหัส 0845067 ไดรับผลกระทบจากเหตุการณธรณีพิบัติ
“คลื่นยักษสึนามิ” เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 จนเปนเหตุใหมารดาเสียชีวิต ซึ่งนักศึกษาไดรับความชวยเหลือ
ในปการศึกษา 2548 จากรัฐบาล มหาวิทยาลัยและคณะวิชาในสวนของการยกเวนคาลงทะเบียนและทุนการศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2548 วาระที่ 3.2 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2548
นั้น
ในปการศึกษา 2549 คณะเภสัชศาสตรไดรับคํารองขอจากนักศึกษาในการขอใหสนับสนุน
คาใชจายซึ่งคณะเภสัชศาสตรพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหสอดคลองกับปณิธานในการใหโอกาสบุคคลและการ
พัฒนาเสริมสรางทรัพยากรบุคคลใหแกประเทศชาติ จึงเห็นสมควรใหการสนับสนุนความชวยเหลือทุนการศึกษา
ในสวนของการยกเวนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการศึกษาใหกับ นางสาวนนทินี มีทรัพยทวีกุล ตลอดป
การศึกษา 2549 เปนกรณีพิเศษ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
ใหกับ นางสาวนนทินี มีทรัพยทวีกุล รหัส 0845067 ตลอดปการศึกษา 2549 เปนกรณีพิเศษ ตามที่
คณะเภสัชศาสตรเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.3

การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการเพื่อจัดตั้งศูนยสันสกฤตศึกษา
เปนหนวยงานในกํากับของคณะโบราณคดี

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 4/2539 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2539
ไดมีมติใหจัดตัง้ ศูนยสันสกฤตศึกษาเปนหนวยงานภายในของคณะโบราณคดี นั้น
คณะโบราณคดีไดทบทวนในรายละเอียดของขอมูลและประสงคปรับโครงสรางการแบงสวน
ราชการเพื่อจัดตั้งศูนยสันสกฤตศึกษาเปนหนวยงานในกํากับของคณะโบราณคดี โดยปจจุบันคณะโบราณคดีมี
โครงสรางการจัดแบงสวนราชการเปน 6 สวน ประกอบดวย
1. ภาควิชาโบราณคดี
2. ภาควิชามานุษยวิทยา
3. ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ
4. ภาควิชาภาษาตะวันออก
5. ภาควิชาภาษาตะวันตก
6. สํานักงานเลขานุการ
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ดังนั้น จึงเสนอจัดตั้งหนวยงานในกํากับเพิ่มอีก 1 สวน คือ
1. ศูนยสันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการเพื่อจัดตั้ง
ศูนยสันสกฤตศึกษาเปนหนวยงานในกํากับของคณะโบราณคดี แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการเพื่อจัดตั้งศูนยสันสกฤต
ศึกษาเปนหนวยงานในกํากับของคณะโบราณคดี และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการบริหารงาน
ศูนยสันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2549
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการเพื่อจัดตั้ง
ศูนยสันสกฤตศึกษาเปนหนวยงานในกํากับของคณะโบราณคดี และใหความเห็นชอบในหลักการใน (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการบริหารงานศูนยสันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2549
โดยใหปรับเพิ่มขอความในขอ 11.2 ดังนี้
“11.2 เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยและเงินอุดหนุนจากคณะโบราณคดี”
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4

คํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2549

สรุปเรื่อง
ดวยในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงาน ก.พ.ร.
ไดมอบหมายใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) เปนผูประเมิน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหมดจํานวน 73 แหง โดยสํานักงาน สมศ. ไดเชิญมหาวิทยาลัยศิลปากร
เขารวมการประชุมเพื่อเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนนตามตัวชี้วัดตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2549 และสํานักงาน
ก.พ.ร. ไดจัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2549 เมื่อวันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2549 นั้น
มหาวิทยาลัยไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซึ่งประกอบ
ดวยคํารับรองการปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด น้ําหนัก เปาหมายเกณฑการใหคะแนนเสนอไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 เพื่อเสนอใหเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการกอนเสนอไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป
ในการนี้กองแผนงานไดสรุปสาระสําคัญในเรื่องดังกลาวดังนี้
กรอบการประเมินผล
กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ประกอบดวย
4 มิติ น้ําหนัก 100 คะแนนดังนี้
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ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
( รอยละ )

1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง

10

2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5

3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

15

4. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยจํานวน 17 ตัวชี้วดั

25

 คุณภาพการใหบริการ

5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

8

 การมีสวนรวมของประชาชน

6. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
7. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย ( Professional Ethics ) ของ
สถาบันการศึกษาอุดมศึกษา

3

มิติที่1 มิติดานประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ (รอยละ 55)
 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
(รอยละ 15 )

 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย
( Professional Ethics )

4
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ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
( รอยละ )

8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน
9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตร
การประหยัดพลังงานของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

3

 การลดระยะเวลาการใหบริการ

10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการลดรอบระยะเวลาของขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
ราชการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2

 การประหยัดงบประมาณ

11. รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได

2

 การจัดการความรู

12. ระดับความสําเร็จของการแผนการจัดการ
ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร

5

 การจัดการสารสนเทศ

13. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

5

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ (รอยละ 10 )
 การบริหารงบประมาณ
 การประหยัดพลังงาน

3

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร
(รอยละ 20 )

14. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร
และหลักสูตร

5

 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

15. ระดับความสําเร็จในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร

2.5

 การบริหารความเสี่ยง

16. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหาร
ความเสี่ยง

2.5

รวม

100

9
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาดังนี้
1. รับทราบคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549
ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) คําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
ก. ตามขอ 1 ทีป่ ระชุมรับทราบ
ข. ตามขอ 2 ที่ประชุมใหความเห็นชอบในรายชื่อตาม (ราง) คําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แตงตั้งตอไป
มติ

ระเบียบวาระที่ 4.5

ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การศึกษาพิเศษในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ.2549

สรุปเรื่อง
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ
ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบใหภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ.
2549 โดยกําหนดเปดสอนตั้งแต ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติเปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การศึกษาพิเศษในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ.2549
ระเบียบวาระที่ 4.6

ขอปรับแกไขประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดใชประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ นั้น เนื่องจากในปการศึกษา 2549 มีสาขาวิชาที่เปด
สอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นและมีบางสาขาวิชาขอปรับแกไขอัตราคาธรรมเนียมบางรายการ ดังนั้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 24 มกราคม

10
2549 ไดพิจารณาเห็นชอบใหแกไขประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะ
โครงการพิเศษ ทั้งนี้ งานวินัยและนิติการไดดําเนินการปรับแกไขประกาศดังกลาวแลว
ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ....)
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใน (ราง) ประกาศดังกลาว แลวใหนําเสนออธิการบดี
ลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.7

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป พ.ศ.2549

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกอาจารย
ขาราชการและลูกจางประจํา ประจําป พ.ศ.2549 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ.2549 สรุปไดดังนี้
1. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จํานวน 27 ราย
2. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชนั้ สายสะพาย จํานวน 11 ราย
3. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชนั้ ต่ํากวาสายสะพาย จํานวน 169
ราย
4. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพายประถมาภรณมงกุฎไทย
เปนกรณีพิเศษใหกับผูม ีผลงานความดีความชอบดีเดนแก นางสาวเพ็ญศิริ เจริญพจน เหตุผลเนื่องจาก นางสาว
เพ็ญศิริ เจริญพจน ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 ยอนหลังตั้งแตวันที่ 23 กันยายน
2547 และไดรับการขยายเวลาราชการประกอบกับเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนที่จะขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณชั้นสายสะพาย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป พ.ศ.2549 ทั้ง 4 ขอ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก
อาจารย ขาราชการ และลูกจางประจํา ประจําป พ.ศ.2549 เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.8

การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 350/2547 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2547 แตงตั้ง
ผูชวยศาสตราจารย พงษศักดิ์ อารยางกูร เปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ
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โดยมีวาระการดํารงตําแหนงถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2549 นั้น บัดนี้ ผูชว ยศาสตราจารย พงษศักดิ์ อารยางกูร
ไดเกษียณอายุราชการแลว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการ (คนใหม) แทน ผูชวยศาสตราจารย
พงษศักดิ์ อารยางกูร ซึ่งไดเกษียณอายุราชการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. เนื่องจากวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 350/2547 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2547 จะครบวาระการปฏิบัติหนาที่ในวันที่
28 พฤษภาคม 2549 ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบใหกรรมการที่เหลือตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ 350/2547 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2547 ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2549
2. เห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้ เปนคณะกรรมการบริหารเงินกองทุน
สวัสดิการทางวิชาการ (ชุดใหม) โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 ถึงวันที่
28 พฤษภาคม 2551
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
ประธานกรรมการ
2. ประธานสภาคณาจารยหรือผูแทน
กรรมการ
3. รองศาสตราจารยนําพวัลย กิจรักษกุล
กรรมการ
4. อาจารยปญญา วิจินธนสาร
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ
กรรมการ
6. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย กอประดิษฐสกุล
กรรมการ
7. นางใหมเทียน จันทโชติ
กรรมการ
8. หัวหนาฝายคลัง
กรรมการและเลขานุการ
9. นางจุฑามาศ ทองผาสุก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
10. นางดุษณี คลายปาน
ผูชวยเลขานุการ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
มติ

ระเบียบวาระที่ 4.9

ขอเปลี่ยนผูประสานงานและผูสอนรายวิชา 080 130 Introduction to
Anthropology

สรุปเรื่อง
ดวยภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี ประสงคขอเปลี่ยนผูประสานงานและผูสอนรายวิชา
080 130 Introduction to Anthropology ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 จาก อ.กุลศิริ อรุณภาคย
เปน ผศ.ดร.มณีวรรณ ผิวนิม่
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนผูประสานงานและผูสอนรายวิชา
080 130 Introduction to Anthropology จาก อ.กุลศิริ อรุณภาคย เปน ผศ.ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม แลวให
นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.10

การจัดสรรทุนการศึกษาจากงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549

สรุปเรื่อง
ดวยในปงบประมาณ พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการจัดสรรทุนการศึกษาจาก
งบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 120 ทุน ในวงเงิน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทุนการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 100 ทุน ในวงเงิน 500,000 บาท (หาแสน
บาทถวน)
2. ทุนวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 10 ทุน ในวงเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถวน)
3. ทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร จํานวน 10 ทุน ในวงเงิน 30,000
บาท (สามหมืน่ บาทถวน)
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไดพิจารณาให
ความเห็นชอบใหจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีตามขอ 1 เปน จํานวน 100 ทุน ใหแกนักศึกษา 11 คณะวิชา
ทุนละ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารการจัดสรรทุนการศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใหจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีตามขอ 1
เปนจํานวน 100 ทุน ใหแกนักศึกษา 11 คณะวิชา ทุนละ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น
500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) ตามที่เสนอแลวใหดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.11

คาน้ําหนักเพือ่ รับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดเสนอ
มาตรฐานตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
การจัดกลุม สถาบันอุดมศึกษาตามจุดเนนการปฏิบัติพันธกิจของแตละสถาบัน (พิจารณาจากการกําหนดคาน้ําหนัก)
โดย สมศ. ไดแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเนนการปฏิบัติพันธกิจและขอใหมหาวิทยาลัยยืนยันเพื่อที่ สมศ.
จะไดดําเนินการกําหนดเกณฑการตัดสินตอไป
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ทั้งนี้ ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการเสนอพิจารณาคาน้ําหนักมาตรฐานในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งอยูในขั้นตอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 8 มีนาคม 2549
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา
ตามจุดเนนพันธกิจในลักษณะของ “มหาวิทยาลัยเนนการวิจัยและการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีคา
น้ําหนักมาตรฐาน ดังนี้
การปฏิบัติตามพันธกิจ
สอน (คุณภาพบัณฑิต)

งานวิจัย/งานสรางสรรค

บริการวิชาการ

30

30

20

ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
20

แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.12

(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 มีมติเห็นชอบใน
หลักการในการปรับปรุงคาธรรมเนียมพิเศษในสวนของคณะวิทยาการจัดการนั้น บัดนี้ งานวินัยและนิติการได
ดําเนินการรางขอบังคับฯ ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมพิเศษในสวนของคณะวิทยาการจัดการแลว จึงเห็นสมควร
นําเสนอที่ประชุมคณบดีพจิ ารณากอนที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นสมควรใหชะลอเรื่องไวกอน เนื่องจากมีบางคณะวิชาประสงค
ที่จะปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา (เพิม่ เติม) อีก ดังนั้น ทีป่ ระชุมจึงไดมอบหมายใหคณะวิชาที่ประสงคจะปรับ
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา (เพิ่มเติม) รวบรวมรายละเอียดขอมูลสงไปยังรองอธิการบดีฝายวิชาการเพื่อ
พิจารณากอนนําเสนอที่ประชุมคณบดีพจิ ารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.13

การปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 มีมติเห็นชอบให
คณะวิทยาการจัดการจัดการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต แลวนั้น เนื่องจากคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเสนอขอปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตมา
เชนกัน จึงเห็นสมควรรวมแกไขในระเบียบฉบับเดียวกัน ซึ่งงานวินัยและนิติการไดรางระเบียบที่ไดปรับปรุงแกไข
แลวเพื่อนําเสนอที่ประชุมคณบดีใหความเห็นชอบในการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมในสวนของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกอน
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการประชุม
ครั้งที่ 1/2549 ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหปรับเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตดังนี้
1. ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนทุกหลักสูตร ใหชําระคาลงทะเบียนหนวยกิตละ 1,000 บาท
(โดยไมมีคาธรรมเนียมพิเศษ)
2. ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาที่ศึกษา 8 ภาคการศึกษาปกติและมีจาํ นวนหนวยกิต
เหลือไมเกิน 12 หนวยกิต ใหชาํ ระคาลงทะเบียนแบบเหมาจายดังนี้
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจใหชําระคาลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ใหชาํ ระคาลงทะเบียนภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน)
ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาลงทะเบียน
และคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. ....
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตในขอ 1 – ขอ 2 ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอและใหความเห็นชอบ
(ราง) ระเบียบดังกลาวโดยใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ปดประชุมเวลา 16.50 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม

