
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่  17/2550 

         วันอังคารที่ 4 กันยายน 2550 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

                                …………….……………….. 
 

ผูมาประชุม 
1. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร  รักษาราชการแทนอธิการบด ี                   ประธานที่ประชมุ 

2. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

       รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารและ 

       ปฏิบัติราชการแทนผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวชิาการ 

3. อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร  

      และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย           

4. ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   

      และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 

5. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 

6. รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

7. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

8. อ.ญาณวิทย  กญุแจทอง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวฒันธรรม 

9. อ.อํามฤทธิ ์ ชูสุวรรณ   รองคณบดีฝายบริหาร 

      รักษาราชการแทนคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

10. รศ.ชินศักดิ์  ตณัฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

11. รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

12. ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                 คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

13. ผศ.นฤดี  กาญจนลักษณ  รองคณบดีฝายบริหาร 

       รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร 

14. ผศ.ดร.ณัฐวัฒน  ณัฐพูลวัฒน  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

       แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

15. ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

16. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

17. รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
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18. รศ.ดร.ศิริชัย  ชนิะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย             

19. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

20. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ        

21. ผศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป                 

 
ผูมาประชุมผานระบบ VDO - Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองคณบดีฝายวิชาการ  

      รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ    

2. รศ.ดร.วิชัย ศรคีํา   แทนประธานสภาคณาจารย     

       
ผูไมมาประชมุ 

1. รศ.ดร.เกษร  จนัทรศิริ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ ไปราชการตางประเทศ 

2. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ติดราชการ 

      และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  เพชรบุรี    

3. อ.ปญญา  วจินิธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม  ติดราชการ 

       และภาพพิมพ  

4. ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ คณบดีคณะอักษรศาสตร   ติดราชการ  

5. รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิตชิัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร   ไปราชการตางประเทศ 

6. ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ  ประธานสภาคณาจารย   ติดราชการ 

 
เปดประชุมเวลา 11.25 น.                         

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่ 16/2550                     
                                เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2550 
      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 16/2550  เมือ่วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2550 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจงเพือ่ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1  ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชาดังตอไปน้ี 

1. วิทยาลัยนานาชาติประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย                    

ปการศึกษา 2549 ใน 7 รายวิชาดังนี้ 

- รายวิชา 912 106 Practicum in Kitchen and Pastry I ของนักศึกษาจํานวน 19 ราย 

- รายวิชา 912 107 Practicum in Restaurant and Bar Service I ของนักศึกษาจํานวน 4 ราย 

- รายวิชา 912 108 Practicum in Housekeeping and Front office I ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

- รายวิชา 912 206 Practicum in Kitchen and Pastry II ของนักศึกษาจํานวน 16 ราย 

- รายวิชา 912 207 Practicum in Restaurant and Bar Service II ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย 

- รายวิชา  912 208  Practicum in Housekeeping and Front office II ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย 

- รายวิชา 912 332 Research Methodology ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติในการประชุม

ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 

2. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา         

ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549 รายวิชา 251 129 History and Philosophy of Art Criticism              

ของนั กศึ กษาจํ านวน  1  ราย  ทั้ งนี้  ได ผ านความ เห็ นชอบจากที่ ป ระชุ มคณะกรรมการประจํ า                    

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 

ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองปฏิบัติราชการ                  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
       
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาเขารวมประชุมเพื่อรับฟง  

คําชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 พรอมทั้งปฏิทินการดําเนินงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 ณ หองฟนิกซ อาคารเอกซิบิชั่นเซ็น

เตอร เมืองทองธานี นั้น 
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ในการนี้ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดสรุปกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม    

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 พรอมท้ังปฏิทินการดําเนินงานดังนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ไดกําหนดใหมีการจัดทําคํารับรอง     

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการจําแนกเปน 4 มิติและมีน้ําหนักดังนี้ 

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล รอยละ 55 

มิติที่ 2 ดานคุณภาพ รอยละ 12 

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ รอยละ 10  

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาสถาบัน รอยละ 23 

โดยตัวชี้วัดที่สํานักงาน กพร. กําหนดใหมีการเจรจาเกี่ยวกับคาน้ําหนัก คาเปาหมายและเกณฑ

การใหคะแนนตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดของแตละสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 3 ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนน รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของ

สถาบันอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอตัวชี้วัด  3 ตัวชี้วัดที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนนของ

สถาบันอุดมศึกษา (3 ตัวชี้วัดยอยมีน้ําหนักรวมรอยละ 6) 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ     

สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา (18 ตัวชี้วัดยอยมีน้ําหนักรวมรอยละ 28) 

ตัวชี้วัดที่ 17 คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารยสถาบันอุดมศึกษา (2 ตัวชี้วัดยอยมีน้ําหนักรวม

รอยละ 2) 

ทั้งนี้ ใหสถาบันอุดมศึกษาแจงขอมูลพื้นฐานซึ่งเปนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ          

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 พรอมกับเสนอน้ําหนัก คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนนและวิธีการ

ประเมินผล 

สําหรับในสวนของปฏิทินการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบันอุดมศึกษา

ตองจัดสงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (เงินงบประมาณแผนดินและเงินงบประมาณ

รายได) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) (สมศ.) ภายในวันที่ 14 กันยายน 2550 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรตองสงรายชื่อผูแทน

มหาวิทยาลัยจํานวนไมเกิน 5 คน ใหสํานักงาน กพร. ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2550 และกําหนดการเจรจาเกี่ยวกับ

คาน้ําหนัก คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนนตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดในวันที่ 11 ตุลาคม 2550 โดย

จะตองจัดสง (สําเนา) คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551        

ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรลงนามแลวกับเลขาธิการ สกอ. ใหสํานักงาน กพร. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ 

   
สรุปเรื่อง 

 ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1833/2548 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 แตงตั้ง

คณะกรรมการวิชาการ โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 นั้น 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง จึงสมควรแตงตั้งคณะกรรมการ

วิชาการ (ชุดใหม)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ี            

เปนคณะกรรมการวิชาการ (ชุดใหม) โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 

3. ผศ.อภิชัย ภิรมยรักษ    กรรมการ (สาขาศิลปะ) 

4. อ.นพดล  ยุทธมนตรี    กรรมการ (สาขาศิลปะประยุกต) 

5. ผศ.วารุณวรรณ  ตั้งสุวรรณ   กรรมการ (สาขามนุษยศาสตร) 

6. ผศ.ดร.นิรมล  ตัญญะแสนสุข   กรรมการ (สาขาสังคมศาสตร) 

7. ผศ.บํารุง  โตรัตน    กรรมการ (สาขาสังคมศาสตร) 

8. รศ.พิภพ  พรหมสุทธิรักษ   กรรมการ (สาขาวิทยาศาสตร) 

9. ผศ.ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร   กรรมการ (สาขาวิทยาศาสตรประยุกต

       และเทคโนโลยี) 

10. รศ.ดร.เกษร จันทรศิริ    กรรมการ (สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ) 

11. ผศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข    กรรมการ (สาขาสถาปตยกรรม) 

12. ผศ.ดร.จิรัสสา คชาชีวะ    กรรมการ (สาขาโบราณคดี) 

13. นางสาวสายชนม สัจจานิตย   เลขานุการ 

14. นางเยาวลักษณ วิถีสวัสดิ์   ผูชวยเลขานุการ 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 



 6 

ระเบียบวาระที่ 4.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาลงทะเบียนและ
คาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต              
(International Program) และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ        
เพื่อผลติเภสชักรในการพฒันารานยาคณุภาพ พ.ศ. .... 

   
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตรา

คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (International Program) และ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรในการพัฒนารานยาคุณภาพ  พ.ศ. ....                   

ใหมหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ งานวินัยและนิติการไดพิจารณาตรวจ (ราง) ระเบียบดังกลาวแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย

อัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (International Program) 

และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรในการพัฒนารานยาคุณภาพ พ.ศ. .... แลวให

นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ง คาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ     

ในการสอบและคัดเลอืกบคุคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรม      
และภาพพิมพ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยตรง 

 
สรุปเรื่อง 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คาตอบแทนและ

คาใชจายอื่น ๆ ในการสอบและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2550 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

ไดเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง คาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ ในการสอบและคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง (ฉบับใหม)         

ใหมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยใหมีผลใชตั้งแตวันที่เร่ิมดําเนินงานในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน        

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง ประจําปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

ทั้งนี้ งานวินัยและนิติการไดพิจารณาตรวจ (ราง) ประกาศดังกลาวแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง 

คาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ ในการสอบและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ

ภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง (ฉบับใหม) แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยทุนอุดหนนุการวิจัย พ.ศ. .... และ            

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนสถาบนัวิจัย     
และพัฒนา พ.ศ. .... 

   
สรุปเรื่อง 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย       

พ.ศ. 2539และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2538 และ

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบใหนําการปรับปรุงระเบียบทั้ง         

2 ฉบับเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ แลวแตกรณีเพื่อพิจารณา นั้น 

บัดนี้ คณะวิชาตาง ๆ ไดสงผลสรุปการพิจารณามายังสถาบันวิจัยและพัฒนาแลว  

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยทุนอุดหนุนการ

วิจัย พ.ศ. .... และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนา  พ.ศ. .... 

ใหมหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ งานวินัยและนิติการไดพิจารณาตรวจ (ราง) ระเบียบทั้ง 2 ฉบับแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว  เห็นวามหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยทําการวิจัยมากขึ้นและเพื่อเปนการรองรับ/สนับสนุนแนวทางการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research 

University) ในอนาคตอยางแทจริง มหาวิทยาลัยควรจะจัดตั้งกองทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งแยก

ตางหากจากกองทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดบริหารจัดการอยูใน

ขณะนี้ ประกอบกับเห็นสมควรที่จะรอแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรและแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งจะมีการจัดประชุม ฯ ในระหวางวันที่ 4-5 ตุลาคม 2550 วามี

นโยบายแนวโนมไปในทางทิศทางใดออกมากอน ดังนั้น จึงมีมติใหชะลอเรื่องนี้ไวกอน 
 
ระเบียบวาระที่  4.5             การจายเบี้ยประชุมกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของผูดํารง     

ตําแหนงอธิการบดแีละคณบดีหรอืหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น       
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

    
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดใหมีการประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนงอธิการบดีและ

คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ นั้น เพื่อเปนการตอบแทนแกผูทําหนาที่

กรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดีและคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ         
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อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จึงเห็นสมควรกําหนดเบี้ยประชุมใหแกกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงาน                      

ของผูดํารงตําแหนงอธิการบดีและคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งเปน

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยในอัตราคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ตอคร้ัง โดยเบิกจายจากเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยในสวนของสํานักงานอธิการบดี  

ในการนี้งานวินัยและนิติการไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง กําหนดอัตรา

เบี้ยประชุมกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดีและคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่

เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 22 สิงหาคม 

2550 เปนตนไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง 

กําหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดีและคณบดีหรือ

หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

ทั้งนี้ ใหตรวจสอบเพิ่มเติมวามีคณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดใดที่มีบุคคลภายนอกเปน

ประธานหรือกรรมการใหรวบรวมนําเสนอเพื่อพิจารณาจายเบี้ยประชุมตามความเหมาะสมตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.6 ฝายประกันคณุภาพการศึกษาเสนอทบทวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอก (รอบสอง) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)   

ไดตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (รอบสอง) มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันที่ 19, 21 

กันยายน 2549 และวันที่ 17 ตุลาคม 2549 โดยไดจัดสงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก      

(รอบสอง) ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตามหนังสือลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และวันที่ 12 มีนาคม 2550 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (รอบสอง) ตามหนังสือมหาวิทยาลัย

ศิลปากรที่ ศธ. 0520/01683 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 นั้น 

บัดนี้ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดพิจารณาทบทวนรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอก (รอบสอง) แลว พบวามีขอมูลบางสวนมีความคลาดเคลื่อนทําใหผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอกไมอยูบนพื้นฐานความถูกตอง นํามาซึ่งขอเสนอแนะเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอกที่ไมเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเทาที่ควร ดังนั้น ฝายประกันคุณภาพการศึกษาได

พิจารณาแลวมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยควรทําเรื่องอุทธรณไปยัง สมศ. เพื่อใหพิจารณาทบทวนดังสรุป

สาระสําคัญดังนี้ 
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เพื่อใหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (รอบสอง) มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนไปอยาง

ถูกตองเหมาะสมตามความเปนจริง ฝายประกันคุณภาพการศึกษาจะดําเนินการประสานงานกับสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อแกไขขอมูลผลการประเมินและแกไขขอความใน

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร โดยมีรายละเอียดคือ 

1. แกไขคะแนนผลการประเมินทั้ งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับกลุมสาขาวิชา              

ตามเอกสารแนบท ายรายงานการะประชุม 

2. แกไขขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในมาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร ขอ 1 

และขอ 4 (ใหม) ดังนี้ 

ขอความเดิมขอ 1 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความหลากหลายทั้งพื้นที่และสาขาวิชา ตางสาขาวิชา ในวิทยา

เขตและตางวิทยาเขต สรางความสามัคคีกลมเกลียวในเฉพาะกลุมยอย ๆ ที่หลากหลาย จุดเดนก็เปนจุดดอย ใน

ขณะเดียวกันเนื่องจากพบวาความสามัคคีรวมพลัง สรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมไมเขมแข็ง    

ขาดกระบวนการสื่อสารและวัฒนธรรมองคกรขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน ขาดความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวเปน

ปญหาการบริหารจัดการภายในที่สะสม ทําใหบางหนวยงานอยูในภาวะวิกฤตมหาวิทยาลัยจําเปนตองแกไข เพื่อ

รวมพลังพัฒนาซึ่ งอาจจะตองรื้อปรับระบบและปรับปรุงใหญดวยการวิจัยสถาบัน  โดยมุมมองของ                

กลุมผูเชี่ยวชาญการอุดมศึกษาจากภายนอกเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

ขอความใหมขอ 1 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความหลากหลายทั้งพื้นที่และสาขาวิชา จึงมีความจําเปนตอง

สรางความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวระหวางตางสาขาวิชาทั้งภายในวิทยาเขตและระหวางวิทยาเขต 

รวมทั้งการพัฒนากระบวนการสื่อสารและการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกรใหเหมาะสม ซึ่งจะเปนพลังสําคัญ  

ในการสรางสรรคและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรใหมีความเขมแข็ง มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับ      

การดําเนินการดังกลาวอยางจริงจังโดยอาจเริ่มตนจากการวิจัยสถาบันรวมกับขอเสนอแนะจากประสบการณ

ของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการอุดมศึกษาจากภายนอกเพื่อปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขอความเดิมขอ 4 

4.  การเปนนักบริหารที่ดีกับการเปนนักวิชาการที่ดีอาจจะอยูในบุคคลเดียวกันหรือไมก็ได 

คณะผูประเมินเห็นวานักวิชาการที่จะเขามารับตําแหนงบริหารในทุกระดับ ตั้งแตระดับสภามหาวิทยาลัย  

ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะหรือระดับภาควิชาควรไดรับการพัฒนาทักษะเรื่องการบริหารเพื่อใหเปน     

นักบริหารที่ดี เพื่อองคกรและดวยความสามัคคี 

ขอความใหมขอ 4 

4.  องคประกอบของคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับตั้งแตระดับสภามหาวิทยาลัย 

ระดับมหาว ิทยาล ัย  ระดับคณะและระด ับภาคว ิชาควรเป นคณะบุคคลที ่ม ีความรู ความชํานาญและ

ประสบการณทั้งในดานวิชาการและดานการบริหารเพื่อใหสามารถบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยใหสอดคลอง

กับความตองการของสังคมอยางแทจริง 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหทําเรื่องอุทธรณไปยัง สมศ. เพื่อพิจารณาทบทวนผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (รอบสอง) ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอขอ 1 – ขอ 2 และ          

ใหดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 5.1  การกําหนดจดัประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
 
สรุปเรื่อง 

อ.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะดุริยางคศาสตรและรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝาย

วางแผนและวิจัยแจงใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันอังคารที่ 3 

กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมเห็นชอบใหกําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ในชวงระหวางวันที่ 5-6 ตุลาคม 2550 เพื่อจะไดนําเสนอ      

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2550 ในวันพุธที่ 7 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ตอไป ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายใหกองแผนงานจัดสงเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

แตเนิ่น ๆ เพื่อจะไดใหคณะวิชา/หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทราบและพิจารณาลวงหน ากอนการประชุม นั้น 

เนื่องจากในระหวางวันที่ 6 ตุลาคม 2550 ประธานติดภารกิจซึ่งไดนัดลวงหนาไวแลวจึงขอ

เล่ือนกําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10       

(พ.ศ. 2550-2554) จากเดิมในชวงระหวางวันที่ 5-6 ตุลาคม 2550 เปนในชวงระหวางวันที่ 4-5 ตุลาคม 2550 

แทนสําหรับรายละเอียดกําหนดการการจัดประชุมดังกลาวจะแจงใหทราบในภายหลัง 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชมุรับทราบ 
 
 
ปดประชุมเวลา 12.25 น. 
 

รายงานการประชุมฉบับนี ้

ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 

        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

              ผูจดรายงานการประชุม 



สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามกลุมสาขา 

 

ศิลปกรรม  ฯ สถาปตยกรรมศาสตร มนุษยและสังคมศาสตร ศึกษาศาสตร 
เดิม  

(16 ม.ค.50) 
ขอแกไข  

(24 ส.ค. 50) 
เดิม  

(16 ม.ค.50) 
ขอแกไข  

(24 ส.ค. 50) 
เดิม  

(16 ม.ค.50) 
ขอแกไข  

(24 ส.ค. 50) 
เดิม  

(16 ม.ค.50) 
ขอแกไข  

(24 ส.ค. 50) มาตรฐาน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการ 

ประเมิน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการ 

ประเมิน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการ 

ประเมิน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการ 

ประเมิน 

1 มาตรฐานดานคุณภาพ

บัณฑิต 
4.25 ดี 4.25 ดี 3.83 ดี 3.83 ดี 3.75 ดี 3.75 ดี 3.63 ดี 3.63 ดี 

2 มาตรฐานดานการวิจัย    

และงานสรางสรรค 
4.80 ดีมาก 4.80 ดีมาก 3.70 ดี 3.70 ดี 2.73 พอใช 2.73 พอใช 2.47 

ควร

ปรับปรุง 
2.47 

ควร

ปรับปรุง 

3 มาตรฐานดานการ

บริการวิชาการ 
5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.50 ดี 4.50 ดี 4.00 ดี 4.00 ดี 4.50 ดี 4.50 ดี 

4 มาตรฐานดาน                 

การทํานุบํารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.50 ดี 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 4.25 ดี 

คาเฉลี่ย 

 4 มาตรฐานแรก 
4.72 ดีมาก 4.72 ดีมาก 3.82 ดี 4.16 ดี 3.65 ดี 3.75 ดี 3.53 ดี 3.58 ดี 

5 มาตรฐานดานการ

พัฒนาสถาบันและ

บุคลากร 

3.73 ดี 3.73 ดี 3.90 ดี 3.90 ดี 3.64 ดี 3.64 ดี 4.00 ดี 4.00 ดี 

6 มาตรฐานดานหลักสูตร   

และการเรียนการสอน 
3.67 ดี 3.67 ดี 4.33 ดี 4.33 ดี 3.22 พอใช 3.22 พอใช 3.89 ดี 3.89 ดี 

7 มาตรฐานดานระบบ       

การประกันคุณภาพ 
5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

คาเฉลี่ย 

รวม 7 มาตรฐาน 
4.50 ดี 4.50 ดี 4.25 ดี 4.25 ดี 3.76 ดี 3.82 ดี 3.82 ดี 3.85 ดี 

ผลการประเมิน 

ภายนอก 
 รับรอง  รับรอง  รับรอง  รับรอง  รับรอง  รับรอง  รับรอง  รับรอง 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณ
บดีครั้งที่ 17/ 2550 วาระที่ 4.6 หนา 1 



สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามกลุมสาขา 

วิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร มศก. 
เดิม 

(16 ม.ค.50) 
ขอแกไข 

(24 ส.ค. 50) 
เดิม 

(16 ม.ค.50) 
ขอแกไข 

(24 ส.ค. 50) 
เดิม 

(16 ม.ค.50) 
ขอแกไข 

(24 ส.ค. 50) 
เดิม 

(16 ม.ค.50) 
ขอแกไข 

(24 ส.ค. 50) 
เดิม 

(16 ม.ค.50) 
ขอแกไข 

(24 ส.ค. 50) มาตรฐาน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการ 

ประเมิน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการ 

ประเมิน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการ 

ประเมิน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการ 

ประเมิน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการ 

ประเมิน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการ 

ประเมิน 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการ 

ประเมิน 
คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการ 

ประเมิน 
คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการ 

ประเมิน 
คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการ 

ประเมิน 

1 มาตรฐานดานคุณภาพ

บัณฑิต 
4.13 ดี 4.13 ดี 4.67 ดีมาก 4.67 ดีมาก 4.50 ดี 4.50 ดี 3.00 พอใช 3.17 พอใช 3.75 ดี 3.75 ดี 

2 มาตรฐานดานการ 

วิจัยและงานสรางสรรค 
3.60 ดี 3.60 ดี 3.93 ดี 3.93 ดี 4.23 ดี 4.23 ดี 2.30 

ควร

ปรับ 

ปรุง 
2.30 

ควร

ปรับ 

ปรุง 
3.33 พอใช 3.33 พอใช 

3 มาตรฐานดานการ

บริการวิชาการ 
4.50 ดี 4.50 ดี 4.00 ดี 4.00 ดี 4.75 ดีมาก 4.75 ดีมาก 4.50 ดี 4.50 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4 มาตรฐานดานการทํานุ

บํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
3.75 ดี 3.75 ดี 4.25 ดี 5.00 ดีมาก 4.25 ดี 5.00 ดีมาก 3.25 พอใช 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 

คาเฉลี่ย 4 มาตรฐาน 3.97 ดี 3.97 ดี 4.23 ดี 4.38 ดี 4.42 ดี 4.57 ดีมาก 3.14 พอใช 3.54 ดี 3.93 ดี 4.13 ดี 

5  มาตรฐานดานการ

พัฒนาสถาบันและ

บุคลากร 

4.37 ดี 4.37 ดี 3.91 ดี 3.91 ดี 4.36 ดี 4.36 ดี 3.55 ดี 3.55 ดี 4.55 ดีมาก 4.55 ดีมาก 

6 มาตรฐานดานหลักสูตร

และการเรียนการสอน 
4.00 ดี 4.00 ดี 4.33 ดี 4.33 ดี 4.33 ดี 4.33 ดี 3.89 ดี 3.89 ดี 3.78 ดี 3.78 ดี 

7  มาตรฐานดานระบบการ

ประกันคุณภาพ 
5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

คาเฉลี่ย 7 มาตรฐาน 4.15 ดี 4.15 ดี 4.30 ดี 4.39 ดี 4.47 ดี 4.57 ดีมาก 3.39 พอใช 3.64 ดี 4.12 ดี 4.24 ดี 

ผลการประเมิน 

ภายนอก 
 รับรอง  รับรอง  รับรอง  รับรอง  รับรอง  รับรอง  

รับรอง 
อยางมี
เงื่อนไข 

 รับรอง  รับรอง  รับรอง 

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณ
บดีครั้งที่ 17/ 2550 วาระที่ 4.6 หนา 2 


