
                    รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                        ครั้งที่ 11/2550 
                            วันอังคารที่  5  มิถุนายน  2550 
         ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

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

ผูมาประชุม 
   1.  นายภราเดช  พยัฆวิเชียร  รักษาราชการแทนอธิการบด ี                   ประธานที่ประชมุ 

   2.  ผศ.ดร.เกษร  จันทรศิริ                    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   3.   ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร  

   4.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย           

  5.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง             

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร 

  6.   ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  เพชรบุรี 

  7.  รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ                        

  8.  อ.อภิชัย ภริมยรักษ   รองคณบดีฝายวิชาการ   

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

  9.  รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร             

10.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

11.  ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

12.  ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร 

13.  รศ.คณิต  เขียววชิัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร         

14.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

15.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

16.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

17.   รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร          

18. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกลุ  ผูอาํนวยการวทิยาลัยนานาชาติ             

19.  ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

20.  ผศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป              
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

  1.  ผศ.ดร.บญุศรี  จงเสรีจิตต  แทนประธานสภาคณาจารย 

 
ผูไมมาประชมุ 
  1.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ     ติดราชการ 

  2.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                ติดราชการ 

  3.  ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ   ประธานสภาคณาจารย    ติดราชการ 

 
เปดประชุมเวลา 10.30 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  10/2550 
   เมื่อวันอังคารที่  22  พฤษภาคม 2550 
                                                                                                                                  
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่ 10/2550  เมื่อวันอังคารที่  22 พฤษภาคม 2550 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติรับรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่  1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (วาระลับ) 
   ครั้งที่  10/2550  เมื่อวันอังคารที่  22  พฤษภาคม  2550 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอให ที ่ประช ุมพ ิจารณาร ับรองรายงานการประช ุมคณบดีมหาว ิทยาล ัย                 

ศิลปากร  (วาระลับ)  ครั้งที่  10/2550  เมื่อวันอังคารที่  22 พฤษภาคม 2550 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตรัิบรองรายงานการประชมุคณบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร (วาระลับ)  

ครั้งที่ 10/2550  เมือ่วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550 โดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ 
ระเบียบวาระที่  2.1  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย              

ปการศึกษา 2549 ดังนี้   

  1.  คณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 516271 

ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรในการประชุม คร้ังที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 

  2. คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 080178  

ENGLISH II  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย   ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา           

คณะศึกษาศาสตรในการประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 

  3. คณะโบราณคดีประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 340313 English  

Reading  in  Fine  Arts Intermediate  English  Writing  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย  ซึ่งไดผานความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550  

   ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

          ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.2  เงินบริจาคเพือ่เปนทนุการศึกษาจาก ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
   คุณหญิงไขศรี  ศรอีรุณ 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับเงินบริจาคเปนทุนการศึกษาจาก  ศาสตราจารย                

เกียรติคุณ  คุณหญิง ไขศรี  ศรีอรุณ  จํานวนเงิน 96,000 บาท (เกาหมื่นหกพันบาทถวน)  ซึ่งเปนเงินบริจาค

เพื่อเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา 2550 จํานวน 12 ทุนๆ  ละ 8,000 บาท  

(แปดพันบาทถวน) ดังนี้ 

  1.  คณะโบราณคดี มอบใหนักศึกษาจํานวน 2 ทุน ไดแก 

   1)  นางสาวครองธรรม  นีละไพจิตร 

   2)  นางสาวยุวเรศ  เลาหพรรค 
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  2.  คณะอักษรศาสตร มอบใหนักศึกษาจํานวน 1 ทุน ไดแก นายอภิราม  เงาศรี 

  3.  สําหรับคณะวิชาอื่น ๆ มอบใหนักศึกษาคณะวิชาละ 1 ทุน ไดแก คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ   คณะสถาปตยกรรมศาสตร   คณะมัณฑนศิลป   คณะศึกษาศาสตร                         

คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาการจัดการ 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  พรอมน้ีงานการเงินไดนําเขาบัญชี รับฝากบริจาคเปน

ทุนการศึกษาเรียบรอยแลว 

           ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.3  การเรงรัดการดําเนนิการมาตรการสงเสรมิการเพิ่มประสิทธิภาพ 
   การใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
 
สรุปเรื่อง 
  สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550  เห็นชอบในมาตรการสงเสริม           

การเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ                 

เรงดําเนินงานใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  ซึ่งในภาพรวมกําหนดไวรอยละ 93 และ

การเบิกจายรายจายงบลงทุน  รอยละ 73 ของวงเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน  โดยกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จ   

ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3 และใหหัวหนาหนวยงานเรงรัดการดําเนินการพิจารณาทบทวนความจําเปนเหมาะสม             

ของงานหรือปรับแผนการดําเนินงานในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดทัน นั้น 

  เพื่อใหการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2550 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ดังนี้ 

  1.  ใหหัวหนาสวนราชการเรงรัดดําเนินการสําหรับโครงการ/รายการที่ยังไมไดทําสัญญากอหนี้

ผูกพันใหสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ถาพิจารณาแลวเห็นวา  ไมสามารถ

ทําสัญญากอหนี้ผูกพันไดทันภายในวันที่ดังกลาวเห็นสมควรปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณโดยใหพิจารณานําเงินงบประมาณที่ไดจากการปรับแผนไปดําเนินการ 

  2.  สําหรับโครงการ/รายการที่อยูระหวางจัดซื้อจัดจาง แตไมสามารถทําสัญญากอหนี้ผูกพัน         

ไดทันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 หากสวนราชการพิจารณาเห็นวา  จะสามารถทําสัญญากอหนี้ผูกพัน                  

ใหสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดโดยเร็วและยังไมสมควรปรับแผนฯ ใหสวนราชการขออนุมัติตอรัฐมนตรี          

เจาสังกัดเพื่อขยายเวลาดําเนินการได  โดยจะตองทําสัญญากอหนี้ผูกพันไดทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 

  สําหรับในสวนงบลงทุนของมหาวิทยาลัยขณะนี้ครุภัณฑสวนใหญดําเนินการกอหนี้ผูกพัน           

แลว  เหลือแตสวนที่เปนคากอสรางที่ไดรับงบประมาณป 2550 รายการใหมที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบทั้งหมด  
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เปนจํานวนเงิน  80,270,200 บาท  (แปดสิบลานสองแสนเจ็ดหมื่นสองรอยบาทถวน) ที่ยังมิไดดําเนินการ                

ตามระเบียบพัสดุฯ แตอยางใด 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหคณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของกับรายการสิ่งกอสรางตาง ๆ 

เรงดําเนินการในการทาํสัญญากอหนี้ผูกพันโดยเร็วตามมติคณะรัฐมนตรี  

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2550) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปไดเสนอการปรับปรุงหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550) มาใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพิจารณาซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550)  และเนื่องจากเปนการปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  ดังนั้น  

จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัย        

เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

  ทั้งนี้  ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพื่อเสนอคณะกรรมการการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

พิจารณา  (เพิ่มเติม)  ดังนี้ 

- ในเอกสารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550  ในหนา 2 ขอ 5 ใหตัดขอความ

ทายสุด  “แตทั้งนี้จะตองไมเกิน 12 หนวยกิต”  ออก 

- ในสวนการบริหารจัดการในรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิชา  เพื่อความคลองตัวในการ

บริหารจัดการของคณะวิชาใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะวิชาพิจารณาตามความเหมาะสม 

   
ระเบียบวาระที่ 4.2       รายงานผลการประมวลความคิดเหน็ผลการปฏิบัติงานของ 
    หัวหนาภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 
   (วาระลับ)   
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ระเบียบวาระที่ 4.3       รายงานผลการประมวลความคิดเหน็ผลการปฏิบัติงานของ 
    หัวหนาภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 
   (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.4       นักศึกษาไมชําระเงินคาลงทะเบียน 
  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดใหนักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนผานธนาคาร              

วันสุดทายคือ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 และชําระเงินคาเพิ่ม – ถอนรายวิชาวันสุดทายคือวันที่ 18 มิถุนายน 2550  

(ปการศึกษา 2550)  ซึ่งหลังจากนั้นงานคลัง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จะติดตามนักศึกษาที่ยังไมชําระเงินใหไป

ชําระเงินโดยใชเวลาประมาณ 1 เดือน  และหลังจากนั้นงานคลังจะสรุปรายชื่อนักศึกษาที่ยังไมชําระเงินสงเรื่องไป

ใหกองบริการการศึกษาเพื่อแจงคณะวิชาตาง ๆ ใหติดตามนักศึกษาใหไปชําระเงินโดยรายชื่อจะจัดสงถึง               

แตละคณะวิชาหลังจากนักศึกษาสอบกลางภาคไปแลวนั้น 

  ในปการศึกษาที่ผานมาคณะเภสัชศาสตรพบวา  นักศึกษาจะลงทะเบียนเขาเรียนและสอบไป

กอนโดยยังไมจายเงิน  เมื่อผลสอบออกมาไมดีก็จะเลิกเรียนโดยไมชําระเงินคาลงทะเบียนซึ่งเรื่องดังกลาวมี

ผลกระทบตอการบริหารจัดการกับคณะเภสัชศาสตรเปนอยางมากที่ตองมีการจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณประกอบการ

เรียนการสอนทั้งรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติการซึ่งเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากร  และเพื่อเปนการปองกัน          

มิใหนักศึกษามีพฤติกรรมแบบทดลองเรียนและสอบไปกอนโดยยังไมจายเงินคาลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยควรที่           

จะมีการกําหนดมาตรการเพื่อปองกันไมใหเกิดกรณีเชนนี้ขึ้นอีกในปการศึกษาตอ ๆ ไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณากําหนดมาตรการเพื่อปองกันไมใหนกัศึกษามีพฤติกรรมแบบทดลองเรียน

และสอบไปกอนโดยยังไมจายเงินคาลงทะเบียน 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหกองบริการการศึกษาปรับแนวปฏิบัติที ่เกี ่ยวของ            

ใหระบุขอความใหชัดเจนเพื่อใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับรายละเอียด  ระยะเวลาหรือเงื ่อนไขตาง ๆ ของ

ขั้นตอนการลงทะเบียน  รายละเอียดตาง ๆ  ซึ่งหากนักศึกษาไมลงทะเบียนและไมชําระเงินคาลงทะเบียน

ตามที่กําหนดระยะเวลาจะเกิดผลเปนอยางไร  รวมทั้งรายละเอียดขั้นตอนการติดตามนักศึกษาที่ไมชําระเงิน

ภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อจะไดแจงรายชื่อนักศึกษาที่ยังไมชําระเงินคาลงทะเบียนใหคณะวิชาทราบ 

โดยดวน  ทั้งนี้  ใหปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และ

ระเบียบหรือประกาศอื ่นๆ  ที ่ไมเอื ้ออํานวยความสะดวกตาง  ๆ  เพื ่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติขางตน    

รวมทั้งระบบขอมูลคอมพิวเตอรในการลงทะเบียนที่ไมสอดคลองเพื่อใหการลงทะเบียนเปนไปดวยความ

รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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ระเบียบวาระที่ 4.5       แบบสอบถาม   เรื่อง  “การรับเปนสถาบันตนแบบภายใตโครงการเสรมิสราง             
  ความเขมแข็งดานการบริหารของมหาวิทยาลัยใหม” 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดเคยประชุมหารือรวมกับผูแทนอธิการบดี                  

ของมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับการคัดเลือกใหเปนสถาบันตนแบบใหกับผูเขารับการอบรมโครงการเสริมสรางความ

เขมแข็งดานการบริหารของมหาวิทยาลัยใหม  เพื่อใหสอดรับสภาวะการเปลี่ยนผานเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐบาล  โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินการในชวงระหวางเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2550 และกําหนด

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูประสบการณในการปฏิบัติงานจริงกับเครือขายมหาวิทยาลัย

ตนแบบ  ซึ่งในที่ประชุมเห็นควรใหจัดสงแบบสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับการคัดเลือกใหเปนมหาวิทยาลัย

ตนแบบอีกครั้ง เพื่อจะไดวางแผนการจัดอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งจะไดสามารถคํานวณงบประมาณ

รายจายไดอยางเหมาะสม นั้น 

  บัดนี้  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําแบบสอบถาม  เร่ือง  “การรับเปนสถาบัน

ตนแบบภายใตโครงการเสริมสรางความเขมแข็งดานการบริหารของมหาวิทยาลัยใหม”  เรียบรอยแลว  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเสนอใหมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณากรอกแบบสอบถามและสงแบบสอบถาม

กลับไปที่คุณสุนีรัตน  ชัยประสงคสุข  กลุมพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรอุดมศึกษา  สํานักสงเสริมและ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2550     

               ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณากรอกแบบสอบถามดังกลาว  แลวจะไดนําเสนอสํานักสงเสริม                   

และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ตอไป 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษประสานงานในเรื่อง

ความพรอมจากคณะวิชาตาง ๆ และดําเนินการพิจารณาการกรอกแบบสอบถามดังกลาว  แลวใหนําเสนอสํานัก

สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคคล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.6      ผลการปฏิบัตริาชการรอบ 6 เดือนของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
    ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2550 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาประสานงานในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ            

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550   กับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  และ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.)  ซึ่งไดรับมอบหมายใหประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2550  นั้น    
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 ในการนี้  ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบผลการดําเนินการ               

:  ผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือนของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2550  และความคืบหนา 

รวมถึงปญหา อุปสรรค  ดังนี้ 

     1. สรุปผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ              

พ.ศ.2550  ซึ่งผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากรรอบ 6 เดือน                  

(1 ตุลาคม 2549 - 31 มีนาคม 2550)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน

(การปฏิบัติราชการ) จํานวนรวม 22  ตัวชี้วัดคิดเปนรอยละ  56.41  ของตัวชี้วัดทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยตองรายงาน

(จํานวน 39 ตัวชี้วัด)  มีคาคะแนนถวงน้ําหนักคิดเปนรอยละ 0.9892  ตัวชี้วัดที่ไมมีผลการดําเนินงาน  (การปฏิบัติ

ราชการ) (N/A)  จํานวนรวม 17  ตัวชี้วัดคิดเปนรอยละ 43.59 ของตัวชี้วัดทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยตองรายงาน

(จํานวน 39 ตัวชี้วัด)  สําหรับตัวชี้วัดที่ไมมีผลการดําเนินงานสามารถจําแนกไดดังนี้   

 1.1) ตัวชี้วัดที่ยังไมไดดําเนินการ   

 1.2) ตัวชี้วัดที่ไมมีขอมูลในชวงของผลการดําเนินการในรอบ 6 เดือนแตผลการดําเนินงาน            

จะปรากฏในชวง 9 เดือนหรือ 12 เดือน  

    2. สรุปผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ในคราวการประชุมคณะกรรมการติดตาม วิเคราะหและประมวลผลเกี่ยวกับคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2550  ครั้งที่ 5/2550  เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550  เพื่อทราบแผนการดําเนินการ                 

ในรอบ 9 เดือนและ 12 เดือนและพิจารณาการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือนตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ตามรายงานผลการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report) 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2549  - 31 มีนาคม 2550) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  กอนการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1 (Site visit : Pre-Evaluation) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  

      3. การติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ                

มหาวิทยาลัย ศิลปากร ครั้งที่ 1 (Site visit : Pre-Evaluation) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยสถาบันวิจัย 

และพัฒนาคุณภาพ  สมศ. ซึ่งกําหนดการเดิมในวันที่ 30 พฤษภาคม  2550 ทั้งนี้ ตามแผนการติดตาม

ความกาวหนาตองแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2550 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย                  

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  ไดประสานงานเลื่อนการติดตามความกาวหนาไปยังสถาบันวิจัยและ             

พัฒนาคุณภาพ สมศ. ดวยแลว  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติรับทราบตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดนําเสนอผลการ

ดําเนินการ  :  ผลการปฏิบัติราชการรอบ 6  เดือนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550           

ในขอ 1 – ขอ 3 และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาเปนผูรับผิดชอบและประสานงาน

ไปยังคณะวิชาตาง ๆ  เพื่อเตรียมการดานขอมูลสําหรับพรอมรับการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ       
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ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร   คร้ังที่  1  (Site Visit : Pre – Evaluetion)  ประจําป

งบประมาณพ.ศ.2550  และใหเสนอความคืบหนาในการเตรียมความพรอมตอที่ประชุมพิจารณาในการประชุม 

ครั้งตอไป  กอนที่จะมีการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1 ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.7       (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนและ 
    คาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่...)  พ.ศ. .... 

    
สรุปเรื่อง 
  ตามที่หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานิเทศศาสตร  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)                    

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 

3/2550  เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 นั้น  

  เพื่อใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาเปนไป

ดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิผล  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงขอกําหนดอัตราคาลงทะเบียน

และคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  ดังนี้ 

  1.  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษแบบเหมาจาย  ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษา

ละ 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) 

  2.  ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน  คาลงทะเบียนหนวยกิตละ 1,000 บาท  (หนึ่งพันบาทถวน) 

  ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียน

และคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบใน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

อัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....  แลวใหนําเสนอ

อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 5       เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 5.1 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณฯ  ใหแก 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอวา  ตามระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ พ.ศ.2511              

ในการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณผูมีหนาที่พิจารณาพึงใชดุลยพินิจถึงการมีความชอบ                   

ตอประเทศชาติโดยรอบคอบวา  ลักษณะถึงขนาดควรไดรับบําเหน็จเครื่องราชอิสริยาภรณ  ทั้งนี้  เพื่อใหผูไดรับ
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พระราชทานรู สึกภาคภูมิ ใจในเครื่องราชอิสริยาภรณที่ ได รับพระราชทานอยางจริ งใจ  และทั้ ง เพื่ อให

เครื่องราชอิสริยาภรณไดทรงไวซึ่งเกียรติอันสูงสุดดวย   ซึ่งตามขอ 13  พนักงานขององคการรัฐบาล หรือผูที่มิใช

ขาราชการ  หากไดกระทําความดีความชอบเปนประโยชนยิ่งแกประเทศชาติ  ประชาชน  ใหกระทรวงที่เกี่ยวของ

พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามสมควรแกฐานานุรูปและตามคราวแหงชอบ นั้น 

  ประธานเสนอใหมหาวิทยาลัยศึกษาการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่ง          

ดิเรกคุณาภรณชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณใหเปนกรณีพิเศษแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิวา   สามารถ

จะทําไดหรือไมอยางไร  เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดกระทําความดีความชอบเปน

ประโยชนยิ่งตอมหาวิทยาลัยและเพื่อใหผูไดรับพระราชทานรูสึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ

พระราชทานอยางจริงใจ   

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหฝายบริหารศึกษาและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 
ปดประชุมเวลา 11.50 น. 
 
 
 
 
 
        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

              ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 

ไดรับรองตามที่ไดแกไขแลว 


