
              รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                    ครั้งที่  8/2549 
                         วันอังคารที่  18 เมษายน  2549 
    ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

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

 
ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.วิวัฒนชัย   อัตถากร  อธิการบด ี   ประธานที่ประชุม 

   2.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญาและภมูิปญญาทองถิ่น 

     รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

   3.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี             

   4.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

     และรักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

   5.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  รองอธิการบดีฝายบริหาร     

   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.อภชิัย  ภิรมยรักษ   รองคณบดีฝายวิชาการ 

      รักษาราชการแทนคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

 11.  อ.ดร.สมบัติ  มั่งมีสุขศิริ  รองคณบดีฝายบริหาร  รักษาราชการแทนคณบดีคณะโบราณคดี  

 12.  อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน  คณบดีคณะมณัฑนศิลป   

 13.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร      

 14.  อ.อธิกมาส  มากจุย   แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 15.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 16.  ผศ.ดร.ณัฐวัฒน  ณฐัพูลวัฒน  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

     แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 17.  ผศ.ดร.พทิยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 18.  รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   

 19.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร    

 20.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

 21.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 22.  รศ.ดร.วศิน  อิงคพฒันากุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวชิาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ  
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23.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    

24.  ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร     

25.  อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

26.  รศ.วโิชค  มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป 

27.  อ.วันชัย  ลีละกวีวงศ   เลขาธิการสภาคณาจารย แทนประธานสภาคณาจารย  

 
ผูไมมาประชมุ 
  1.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ   ไปราชการตางประเทศ 

  2.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม   ติดราชการ  

  3.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ  

  4.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี    ติดราชการ  

  5.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร    ติดราชการ                     

  6.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร        ติดราชการ 

  7.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกลุ  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ   ติดราชการ 

  8.  ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  ประธานสภาคณาจารย    ติดราชการ 

 
เปดประชุมเวลา  10.45 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

    
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  7/2549 
   เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน  2549 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่ 7/2549  เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2549  

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้ 

  หนา 4  วาระที่ 4.3  ในสวนมติที่ประชุมใหปรับแกใหมเปนดังนี้ 

  “ที่ประชุมพิจารณาแลวใหชะลอการปรับขึ้นอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียน

เรียนของคณะวิชาตาง ๆ  ไวกอน  ทั้งนี้  ที่ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการศึกษาขอมูล

รายละเอียดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะเหมาจายซึ่งหากมีการปรับอัตราคาธรรมเนียม
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การศึกษาและคาลงทะเบียนเรียนขอใหดําเนินการใหเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2549  เพื่อจะไดนําเสนอ           

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม 2549  

  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 

  สําหรับรายงานการประชมุวาระลับท่ีประชมุไดรับรองโดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่ 2.1  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ที่ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย                  

ปการศึกษา 2548 ดังนี้ 

  1.  คณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษารายวิชา 512  301  นิเวศวิทยาของ

นักศึกษาจํานวน 1 ราย  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรในการ

ประชมุครั้งที่ 4/2549  และทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหาร  ประจําคณะวทิยาศาสตร  ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที ่15 

มีนาคม 2549  

  2.  คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษารายวิชา 080  107  Music  

Appreciation  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการประจําคณะ

อักษรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 6/2549  เมื่อวันที่ 3 เมษายน  2549  

  3.  คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาจํานวน 2 รายวิชา  ดังนี้ 

   -  รายวิชา 080  127  จิตวิทยาเบื้องตน  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

   -  รายวิชา  463  262  จิตวิทยาธุรกิจ  ของนกัศึกษาจํานวน 1 ราย 

  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตรในการประชุม 

ครั้งที่ 6/2549  เมื่อวันที่ 29 มนีาคม 2549 

  4.  วิทยาลัยนานาชาติประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษารายวิชา  912  515  Yield  

Management  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาต ิ

ในการประชมุครั้งที่ 3/2549  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549 

  ในการนี้รองอธกิารบดีฝายวิชาการไดอนุมัตกิารขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวชิา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  2.2  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
   เสด็จฯ  แทนพระองคไปพระราชทานปรญิญาบัตรฯ 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที ่ สธ 0501/1314 ลงวันที่ 31 มกราคม 

2549 ขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผู 

สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปการศกึษา  2548  จํานวนประมาณ 2,445 คน ณ อาคาร

ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ  พระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง            

สนามจันทร  จงัหวัดนครปฐม  ในเดือนกรกฎาคม 2549  วันและเวลาใดสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ นั้น 

  สํานักราชเลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ  แทนพระองคไปใน

การดังกลาวซึ่งทรงกําหนดจะเสด็จฯ  ในวันเสารที่ 29 กรกฎาคม 2549 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่  2.3 ผลการปฏิบัตติามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/2549  
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยงานการประชุมไดจัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 

2/2549 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2549 เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

แลวจักไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2549 วันพุธที ่10  พฤษภาคม 

2549 ตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัย แลวใหนําเสนอสภามหาวทิยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลยัครั้งที่ 3/2549 วันพุธที่              

10 พฤษภาคม 2549 ตอไป 
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ระเบียบวาระที่  2.4 พระราชทานพระราชานุมตัิงบประมาณในการสํารวจและออกแบบระบบ  
   ระบายน้ําและระบบบาํบัดน้าํเสียของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ 
   เพชรบุร ี
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุาร ี  มพีระราชกระแสใหสํานักงานมูลนิธิ

ชัยพัฒนาพิจารณาใหความชวยเหลือมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เนื่องจากประสบ

ปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อใชอุปโภค – บริโภค ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือดวนที่สุดที่ ศธ 0520/00647  ลงวันที่ 

7 กุมภาพันธ 2549 ขออนุมัติงบประมาณในการสํารวจและออกแบบระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย

ของมหาวิทยาลัยซึ่งดําเนินการโดยโครงการชลประทานเพชรบุรี  กรมชลประทาน นั้น 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทาน 

พระราชานุมัติงบประมาณในการดําเนินงานดังกลาวจํานวน  224,765 บาท  (สองแสนสองหมื่นส่ีพันเจ็ดรอยหกสิบ 

หาบาทถวน)  โดยสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาไดจัดสงตั๋วแลกเงินธนาคารทหารไทย  สาขาสนามเสือปา  เลขที่ 

3605489  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549 ใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เรียบรอยแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
ระเบียบวาระที่ 3.1 การปรับข้ึนอตัราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเรียนในลักษณะ
   เหมาจาย 
 
สรุปเรื่อง 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2549  เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2549 วาระที่ 4.3 

เร่ือง  การปรบัขึ้นอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนของคณะวิชาตาง ๆ ที่ประชมุเห็นวาเปนเรื่อง

เรงดวนที่จะตองนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนเดือนกรกฎาคม 2549 ที่ประชุมจึงไดมอบหมาย 

ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการเรงพิจารณาดําเนินการศึกษาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ของการปรับขึ้นอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเรียนในลักษณะเหมาจายตามทีท่ี่ประชุมเสนอแนะโดยดวน 

  ในการนี้รองอธกิารบดีฝายวิชาการไดแจงใหที่ประชุมทราบในเบื้องตนวา จะพจิารณานัดประชมุ 

คณบดีและหนวยงานที่เกี่ยวของเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวโดยเร็วประมาณชวงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 หลังจาก

การประชมุคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับรายละเอียดจะแจงใหทราบในภายหลัง 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

อุตสาหกรรม  พ.ศ. 2547  
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอ

เปล่ียนเงื่อนไขคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก หมวดวิชาวิศวกรรมลอจิสติกสจํานวน 2 

รายวิชา คือ 

  -  รายวิชา 619 353 การจัดการการขนสงและการกระจายสินคา  3(3-0-6) 

     (Transportation  and  Distribution  Management) 

  -  รายวิชา 619 354 การจัดการจัดซื้อจัดหา    3(3-0-6) 

     (Procurement  Management) 

  ซึ่งจะเริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2547 ตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 

2549  เปนตนไป 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 ไดพิจารณาใหความ

เห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาชาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2545 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร               

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2545 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชา

ใหมเพิ่มในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือกจํานวน 1 รายวิชา คือ 

  - รายวิชา 613 453 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี  3(3-0-6) 

     (Biological  Control  of  Plant  Pathogens) 

  ซึ่งจะเริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา  2545 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549                                

เปนตนไป 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 ไดพิจารณาใหความ

เห็นชอบแลว 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2545  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2547/ 

ปงบประมาณ 2548 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการประสานงานคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2547 (ระดับคณะวิชา) และ 

ประจําปงบประมาณ 2548 (ระดับหนวยงานสนับสนุน) ระหวางเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2548 โดย

ดําเนินการแลวเสร็จทั้งสิ้น 27 หนวยงานมีจํานวน 14 คณะวิชาและ 13 หนวยงานนั้น ฝายประกันคุณภาพ

การศึกษาและคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพการศึกษาไดรวบรวมรายงานการประเมินตนเองและ

ขอมูลที่เกี่ยวของในทุกคณะวิชา/หนวยงาน ซึ่งเปนการนําเสนอภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา         

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2547/ปงบประมาณ 2548 การนําเสนอผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาเปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยศิลปากรและ            

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้ของ สมศ. 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในรายงานการประเมินตนเอง

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2547/ปงบประมาณ 2548 แตเนื่องจากเปนวาระจรและมีเอกสาร

จํานวนมาก จึงมอบใหแตละคณะวิชา/หนวยงานกลับไปดูรายละเอียดอีกครั้ง หากคณะวิชา/หนวยงานประสงค         

ขอปรับขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม  ขอใหนําเสนอรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณารวบรวม 

แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป 

  อนึ่ง  มีบางคณะวิชาไดตั้งขอสังเกตดังนี้ 

  - คณบดีคณะวิทยาศาสตร   ขอติงตัวเลขคาใชจายทั้งหมดในหนาที่ 15  มาตรฐานที่ 7 

มาตรฐานดานการบริหารจัดการป 2546 มีคาใชจายทั้งหมดจํานวน 2,682  ลานบาท  เนื่องจากรวมคาเสื่อมราคา

ป 2546 จํานวน 1,876 ลานบาท  จึงขอใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาตรวจสอบตัวเลขนี้ดวยและถาหากมี

ปญหา/ไมมีปญหา  ขอใหยืนยันและแจงมาใหทราบดวย 

  -  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งขอสังเกตวาในหนาที่ 71 ยังขาดขอมูล

จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนในสวนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคณะฯ         

จะกลับไปตรวจสอบอีกครั้งและจะแจงใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาทราบตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.4 การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเสนอ
รายชื่อผูประเมินภายนอก 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ที่ มศ

0002/(ว)396 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549 ใหมหาวิทยาลัยทราบกอนไดรับการประเมินในรอบสองซึ่งจะไดรับการ

ประเมินในปงบประมาณ  2549  (ระหวางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2549)   โดยขอใหมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผู

ประเมินภายนอกจํานวน 10 ทาน โดยพิจารณาเลือกจากรายชื่อผูประเมินภายนอกการศึกษาระดับอุดมศึกษา

(ขอมูลโดยสมศ.) หรือผูประเมินภายนอก (ผูทรงคุณวุฒิ) นอกจากขอมูลของ สมศ. และสงไปยังกลุมงาน 

ประเมินการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กปอ.) ภายในวันจันทรที่ 10 เมษายน 2549 นั้น 

  ในการนี้ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดประสานงานคณะวิชาและหนวยงานใหเสนอรายชื่อ 

ผูประเมินภายนอกเพื่อสรุปผลการเสนอรายชื่อผูประเมินภายนอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหเสนอรายชื่อผูประเมินภายนอกจํานวน 10 ทาน เพื่อเสนอ          

สมศ. เลือกจํานวน 1 คน  ทําหนาที่เปนประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยแบงตามกลุมสาขาดังนี้ 

  1.  สาขาศิลปะ ประกอบดวย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร            

คณะมัณฑนศิลป คณะดุริยางคศาสตร โดยมี อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน คณบดีคณะมัณฑนศิลป เปนผูประสานงาน         

ในการพิจารณาเสนอชื่อผูประเมินภายนอกจํานวน 4 ทาน 

  2.  สาขาสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  ประกอบดวย  คณะโบราณคดี  คณะอักษรศาสตร               

คณะศึกษาศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  วิทยาลัยนานาชาติ  โดยมี อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ คณบดีคณะอักษรศาสตร  

เปนผูประสานงานในการพิจารณาเสนอชื่อผูประเมินภายนอกจํานวน 4 ทาน 

  3.  สาขาวิทยาศาสตร ประกอบดวย คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมี                 

ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนผูประสานงานในการพิจารณาเสนอชื่อผูประเมินภายนอก

จํานวน 4 ทาน 

  4.  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย คณะเภสัชศาสตร  โดยมี รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชัย 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร เปนผูเสนอชื่อผูประเมินภายนอกจํานวน 1 ทาน พรอมดวยรายชื่อสํารอง 

  ทั้งนี้ ใหแตละกลุมสาขาตาง ๆ เสนอชื่อผูประเมินภายนอกมายังรองอธิการบดีฝายประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 25 เมษายน 2549 แลวใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.5 คณะศึกษาศาสตรเสนอปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการในสวนของ               
สํานักงานเลขานุการ 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการในสวนของสํานักงาน

เลขานุการ โดยไดนําเสนอที่ประชุมคณบดีในการประชุมคร้ังที่ 25/2548 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2548               

ซึ่งมีมติใหคณะศึกษาศาสตรไปทบทวนในรายละเอียดของขอมูล(ใหม) และครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันอังคารที่ 21 

กุมภาพันธ 2549 มีมติใหความเห็นชอบในหลักการ โดยใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห             

ทิศทางการเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากรกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป นั้น 

  ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาวิเคราะหทิศทางการเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 

1/2549  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549  ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีความเห็นดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการในสวนของสํานักงาน            

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เห็นควรเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาโครงสรางการแบงสวนราชการในภาพรวมของ          

ทุกคณะวิชาเพื่อกําหนดเปนโครงสรางมาตรฐานของงานในสํานักงานเลขานุการ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักงานเลขานุการ 

ในภาพรวมของทุกคณะวิชา 

3. การพิจารณาปรับโครงสรางการแบงสวนราชการในสวนของสํานักงานเลขานุการควร

พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในเรื่อง จํานวนอัตรากําลังและภาระงบประมาณสวน

ของบุคลากรที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง 

4. ใหนําเสนอความเห็นของคณะกรรมการฯ ตามขอ 2.1-2.3 ตอที่ประชุมคณบดีพิจารณา

ตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบเฉพาะขอ  1 แลวใหนํา เสนอที่ประชุม                  

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  

ทั้งนี้  ภาระงบประมาณสวนของบุคลากรที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังในหนวยงานที่เพิ่มใหมสําหรับ

อัตราเพิ่มใหมที่ประชุมเห็นชอบในหลักการใหเบิกจากเงินรายไดของคณะวิชาที่ประสงคขอปรับโครงสรางการแบง

สวนราชการ  

อนึ่ง สําหรับขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาวิเคราะหทิศทางการเงินของ

มหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2549  เมื่อวันที่ 30  มีนาคม  2549  ตามขอ  2  ขอ 3 นั้น  ประธานแจงวาหากคณะวิชาใดมี

ความประสงคที่จะเสนอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการในสวนของสํานักงานเลขานุการในภายหลังอาจนํา

รูปแบบของคณะศึกษาศาสตรมาเปนรูปแบบ/เปนขอมูลเบื้องตนเพื่อประกอบในการพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.6       การเปลี่ยนกําหนดประกาศผลสอบ  O-NET และ A-NET 

 
สรุปเรื่อง 
  จากการประชุมปรึกษาหารือเร่ืองการดําเนินการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา          

ปการศึกษา 2549 เมื่อวันศุกรที่ 14 เมษายน 2549 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมมีมติ

ใหประกาศผลสอบ   O – NET และ   A - NET  ในวันเสารที่ 30 เมษายน 2549  และมีการปรับปฏิทินการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของ ส.ก.อ. ประจําปการศึกษา 2549 นั้น ในการนี้ รศ.ดร.วิสาข  

จัติวัตร  รองอธิการบดีฝายวิชาการจึงเสนอใหที่ประชุมคณบดีพิจารณา 2 ประเด็น คือ 

  1.  ใหความเห็นชอบ  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  การเปลี่ยนแปลงปฏิทิน

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยโควตาพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจําป

การศึกษา 2549  

  2.  ใหความเห็นชอบ  (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยศิลปากร เร่ือง  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต  ประจาํปการศึกษา 2549  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติวาหากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการเรียกประชุม

ปรึกษาหารือในเรื่องการเปลี่ยนกําหนดประกาศผลสอบ  O – NET และ  A - NET  (โดยดวน)  อีกในภายหลัง   

ที่ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการดําเนินการพิจารณาและรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว  

  
ระเบียบวาระที่ 4.7       อัตราคาหนวยกิต 

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยกองบริการการศึกษา วังทาพระ ไดรับแจงอัตราคาหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุงแกไข)  ฉบับป พ.ศ.2546 คณะโบราณคดี  

และหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาการออกแบบนิเทศศิลป  สาขาประยุกตศิลปศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง)  ฉบบัป 

พ.ศ.2548  คณะมัณฑนศิลป  ซึ่งกองบริการการศึกษา  วังทาพระ  ไดพิจารณาตรวจสอบแลวจึงไดจัดทํา  (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการตามความในขอ  

4.19.1.3  4.19.1.5 และ 4.19.3  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2545  เสนอที่ประชุมคณบดีพจิารณาใหความเห็นชอบ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบ  (ราง)  ประกาศดังกลาวตามที่เสนอ  แลวให

นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.8       หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทฤษฎีศิลป  (หลกัสูตรใหม  พ.ศ.2549) 

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคเปดสอนหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทฤษฎีศิลป  

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)  โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตเดือน มิถุนายน 2549 เปนตนไป  และกําหนดรับจํานวนผู

เขาศึกษาในหลักสูตร 10 คน นั้น 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2549  เมือ่วันที ่30 มีนาคม 2549 ไดพิจารณาใหความ

เห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการเปดสอนหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาทฤษฏีศิลป  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)  แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

ปดประชุมเวลา   12.15  น. 
      

 

 

 

         (นางสาวศุภาวรรณ   ถาวรล้ําเลิศ)                           

                ผูจดรายงานการประชุม 
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